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LATV1AI PASIRAŠĖ SU

Metai XXII

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Triukšmingos Kerenskio
Prakalbos New Yorke.

Latvijoj lapo Uždaryta TARTĮ SU SOVIETAIS. '
Varšuvos pranešama,
Fašistų Organizacija. ikadIš latviai
pasirašę su So

Iš Berlyno pranešama,
i kad vokietis vardu Paul Mueller ruošiasi kelionėn į Avietais sutartį, kuri sujudino
NUOSTOLIAI ESĄ
VILNIAUS KRAŠTE PRA
meriką
19
pėdų
ilgio
valty

BUVO
TIKRAS
CHULI

IVaršuvos
diplomatus taip
DIDELI.
SIDEDA BADAS.
je. Jeigu senovės vikingai
kaip
didžiausios
bombos
GANŲ LIZDAS.
I “Slovvo” rašo, kad Vil galėdavo savo valtyse nusi
sprogimas. Varšuva dėjo di RUOŠIASI PALEISTI IŠ
Tai bus veikiausia krikščio niaus krašte ūkininkų tarpe
JUODAŠ1MTĖ KIRTO
irti
Amerikon,
sako
jisai,
tai
Šmeižė
Seimą,
niekino
kons

džiausias
pastangas
sudary-'
niškų fašistų darbas.
JAM 1 VEIDĄ ANT
DARBO
50,000
ANGLIA

pastebima didelė stoka javų, kodėl negalima butų dabar tituciją ir norėjo sugriauti ti iš Pabaltės valstybių “ben
PAGRINDŲ.
KASIŲ.
Atėjusi iš Kauno per Lie nes ūkininkai ką turėjo —su to paties padaryti?
drą
frontą
”
prieš
Rusiją,
o
demokratinę
tvarką.
Apie 400 kasyklų kompa
tuvos Pasiuntinybę Wash- valgė, o atsargos baigiasi.
Mueller nėra jurininkas.
ingtone “Eltos” telegrama Dysnos Storasta jau pradė Iš “profesijos” jis yra bandi Rygoje veikė taip vadina tuo tarpu Latvija pasirašo su nijų Ohio valstijoj ruošiasi Komunistai su monarchistais
praneša, kad 11 kovo dieną jęs akciją dėl papildomo vai tas ir vos tik dabar išėjo iš mas Latvijos tautinis Kliu Rusija sutartį. Nėra abejo uždaiyt savo kasyklas ir pa sudarė prieš j j “bendrą fron
Kaune tapo išsprogdinta kų maitinimo pradžios mo kalėjimo, kur jis yra išsėdė bas. bet užmušus andai Ma- nės, kad dabar ir Estija turės leisti 50.000 angliakasių, nes tą” ir staugė kaip laukiniai.
“Lietuvos žinių” spaustuvė. kyklose. Negalima esą slėpti, jęs 20 metų už banditizmą. saką. jis buvo uždarytas. Po atskirą sutartį su Maskva da jos negalinčios išlaikyti kon Pereitą nedėldienį New
ryti.
Sprogimas buvęs labai dide kad artinasi badas, kurs apkurencijos su tomis kompa Yorke buvo pirmutinės A.
to įsikūrė Latvijos Tautinin-j
_________
lis ir pridaręs didelių nuos imsiąs visą Braslavijos, Dys
kų Kliubas, kūno įstatuose i NUSIŠOVĖ VRANGELIO nijomis, kurių kasyklose uni Kerenskio prakalbos. Į CenKELLOGGAS ŽADA
jos nėra ir darbininkai dirba tury Teatrą prisirinko apie
tolių.
bu\ o pažymėta: “Prisilai-'
nos apskritis ir Švenčionių ir
PASITRAUKTI.
BROLIS.
pigiau.
Kas šitą darbą atliko, ži Vilniaus apskričių šiaurinę l Iš Washingtono ateina ži kant visiško apolitiškumo,
5,000 žmonių pažymėti 10
nia nesako. Piktadariai, ma dalį. Badas, pasak “Slowo,” nių, kad Valstybės sekreto skatinti jaunuomenės moks Pereitą sąvaitę Romoj numetų sukaktuves nuo Rusi
iai palaikyti
balnas Nikolajus! AUDRA SUGRIOVĖ
tyt, nesuimti. Bet vistiek ne nėra pasėka stokos javų, ku rius Kellogg žada rezignuoti linimą. idėjiniai
jos revoliucijos. Ant pagrin
ia
liniją
irtau-i
V
laI
b=ęb
s, buvusis caro
KLIOŠTORIŲ.
sunku suprasti, keno tai rių galima atvežti iš kitur, dėl menkos sveikatos. Jo vie tautinę ūkiškąją liniją ir tau-j
dų pasirodė ir Aleksandras
Tečiaus
tie?
vard
T
s
generolas
ir
brolis
Kilkeel
mieste,
Airijoj,
darbas. Mes žinom, kas pa bet pinigų bado, kurių žmo ton numatomas
tiška
piamonę.
fcviauj
viu
į
>
p,
Kerenskis, pirmutinis laiki
Hughes.
. '° Vrangelio,
audra sugriovė šv. Liudviko nos Rusijos valdžios vadas
en?r0.°. Peu
.
dėjo bombą Galvanauskui, nės neturi javams pirkti. Spėjama tečiaus, kad Kel- sioginis organizacijos tiks- ?---------eidamas nuo .Juodųjų klioštorių. Vyriausioji “se po caro nuvertimo. Susirin
ir žinom, kas išsprogdino pe Ūkininkai, pav., jau dabar loggui ne bloga sveikata las, kaip parodė surasti do.
reitais metais prieš Seimo perka cluoną pinigais, gau kenkia, o ta politinė košė, kumentai, buvo nugriauti: ■Junų, ??reJ° nuversti sovne- suo” (davatkų viršininkė) kusi publika įtaisė jam di
nuo viršutinių lubų nukrito džiausią ovaciją. Griausmin
rinkimus “Šiaulių Naujienų” tais už paskutinius parduo kurios jisai su Kuličium pri esamaja tvarka ir Įvesti fa-valdzlą anals meta,snet i skiepą ir sunkiai susi gas delnų plojimas ir šauks
spaustuvę.
Galvanauskui damus gyvulius.
(Elta.) virė Meksikoj ir Nikaraguoj. šistišką diktatūrą.
bombą padėjo fašistas stu
Organizacijos nariai Po SUSTREIKAVO 180,000 žeidė.
mai sveikinantis svečią tęsė
AUDĖJŲ LENKIJOJ.
dentas, o “Šiaulių Naujie $150 UŽ PLAUKŲ NUne.
Precle.
Lazdynis
ir
k.
vie

si
kelias minutas.
FRANCUZIJOJ DIDELI
Žinios iš Varšuvos sako, i KATASTROFA ANT
nas” išdinamitavo buvusis
KIRPIMĄ.
šuose
mitinguose
ir
paskai

Kada ovacijos nutilo, iš
POTVINIAI.
GELEŽINKELIO.
tuomet Šiaulių policijos ■ Lenkas vardu A. Cierplitose dergė esamąją konstitu kad Lodzėj ir kituose audi-1
publikos išlindo moteris,
Pietų
Francuzijoj
patvino
krikščioniškas viršininkas. kowski, pasimokinęs Pary visos upės ir vanduo kįla vis cinę tvaiką, tyčiojos iš Sei mo industrijos centruose I Indijoj susikūlė Kalkutos- nešdama kairėj rankoj bu
Krikščionys su fašistais yra žiuje plauku kirpimo amato, aukščiau. Didžiausi laukai mo, visuomenės veikėjų. Lenkijoj tapo apskelbtas ge-! Madraso traukinys su tavo- kietą gėlių. Dešinėj rankoj ji
jau pasižymėję bombų spe atvažiavo New Yorkan ir už stovi po vandeniu ir daugely Dažnai Kliubas siundindavo neralis streikas, kuris apima riniu traukiniu. Katastrofoje laikė pirštinę, kuri išrodė ne
cialistai, taigi nėra abejonės, sidėjo moterims “grožybės vietų triobos yra apsemtos vieną gyventojų dalį ant ki- i 180,000 darbininkų. Strei- 9 žmonės buvo užmušti ir 20 paprastai didelė ir sunki,
kieriai reikalauja daugiau sužeista.
kad ir “Lietuvos Žinių” iš salioną,” kur jis kerpa ir iki pusės. Dabar laukiama itos’_ vieną
tartum butų kuo prikimšta.
. , tautą prieš kitą, llgOS.
£
sprogdinimas dabar buvo jų garbiniuoja turtingoms mote da išsiliejimo Seino ir Mar- nesiyaizjdam.
šlykščiau. Bet mažai kas į tą pirštinę
ANT FARMOS SUDEGĖ i kreipė dėmesio. Publika ma
darbas.
rims plaukus, imdamas po nos upių šiaurinėj Francuzi siomis provokacijomis.
6 ŽMONĖS.
Be to. konstatuota daugyS150 nuo galvos. Ir sakoma joj.
nė, kad moteriškė neša KeBanditai
Pagrobė
Ant
Sunset
Lake farmos, renskiui bukietą. Bet jos tik
“LIETUVOS ŽINIOMS”
Ibė chuliganizmo faktų. Da
jog darbo jis turįs tiek daug,
• New Jersey valstijoj, perei- slas buvo kitoks. Prisiartinus
PADARYTA 500,000
rant kratas tautininkų kliube
kad norint prie jo prieiti, rei
j tos pėtnyčios naktį sudegė prie Kerenskio, ji kirto jam
LITŲ NUOSTOLIŲ.
$104,000.
kia iš kalno turėt padalytą ČIGONAI VALGO rasta dokumentų. įrodančių,
kad Latvijos Tautininkų: Minomis išsprogdino kelią • farmerio Stevensono gyve ta pirštine tris kartus Į vei
Brooklyno “Vienybė” ga-sutartį,
ŽMONES.
vo iš Eitkūnų šitokią telegra-;
‘ -------------Kliubas yra fašistinė organi-l po automobiliais ir išplėšė namieji namai ir pats Ste- dą.
vensonas su penkiais vaikais
mą: “Smurtininkai pradėjo DA 3 BANKAI FLORIDOJ Slovakijoj jie paplovė 12 zaciia.
Salėj pasidarė didžiausis
pinigus.
žuvo gaisre.
kaimiečių.
Moterų
mėsa
terorą. Pereitą naktį (11 koUŽSIDARĖ.
Įvykus Lietuvoje pervers-'
sujudimas. Komunistai su
vo) susprogdino ‘Varpo’! šį panedėlį Floridoj užsi- esanti kaip paršiena, o vy mui. šitas kliubas tuojaus Į Pereitą subatą netoli Pittsmonarchistais pradėjo plot,
Bendrovę ir ‘Lietuvos Ži-darė da 3 bankai, vienas rų— kaip sena jautiena. nusiuntė broliškų pasveiki-’ burgho buvo apiplėšta Briks 2,018,000 GYVENTOJŲ rodydami įuo savo pasiten
MASKVOJE.
Ekspreso kompanija, kuri
nias.’ Nuostolių pusė miliono Delrav miestely, o du Lake
Slovakijos rytuose išėjo nimų Lietuvos fašistams.
I
Maskvos
gyventojų skai kinimą, o šiaip publika bai
gabeno
iš
banko
$104,000
Visiems jau buvo žinoma,
litų. Smurto valdžia tyčia;Worthmieste.‘Pastarojvie- aikštėn baisus kanibalizmas.
siai pasipiktinus ’ pradėjo
stumia kraštą pavojum Pra-! toj nebeliko jau nei vieno Pasirodė, kad čigonai tenai kad visi kliubo susirinkimai Pittsbui'gh Terminai Coal čius pašoko nuo 1,543,000 šaukti, kad nulinčiuot užneškite visiems."
banko, o 23 vasario buvo da ėda žmogieną. Laikraštis prasidėdavo ir pasibaigdavo I kompanijos mainerių al 1923 metais iki 2,018,000 puolikę. Žmonės ją tuojaus
Pijus Norkus, buvusis 3 bankinės įstaigos. Taspa- “Lidove Noviny” sako, kad giedojimu fašistų himno; goms. Pinigai buvo vežami šiais metais. Tuo budu Mas. sugriebė ir nujojo prie durų,
arnerikietis, mušė kitą tele- rodo, kad Amerikos farme- čigonų kanibalizmas esąs uniforma taipgi buvo fašisti šarvuotame automobiliuje, kva yra ketvirtas didžiausis kur ją tuojaus paėmė detek
kuriame važiavo keliatas miestas Europoje.
gramą. Jis sako: “Penkta riai eina bankrutan, o vis daug žiauresnis, negu lauki nė.
tyvai. Kerenskis tečiaus pra
dienio anksti ryte susprog dėlto kapitalistų spauda me nių kanibalizmas Pacifiko Kratoje pas Ponę rasta jo ginkluotų sargų. Paskui šitą
šė nieko jai nedaryti ir val
dinta ‘Lietuvos Žinių’ spaus luoja žmonėms, kad Ameri salose. Kad čigonai ėda pa rašyti Italijos fašistams laiš automobilių ėjo kitas veži VARYS ČIGONUS PRIE džia paskui oaleido ją. Pasi
DARBO.
tuvė ir redakcija, mašinos, koje dabar, ačiū prezidento stipusius ūkininkų galvijus, kai ant tautininkų kliubo mas, pilnas ginkluotų sargų.
rodė, kad ji yra rusų monarIšėję į aikštę čigonų žvė- chistė ir priguli prie tų juo
šriftas. Žmonių neužmušta.” Coolidge’o taupumui, turime tai yra žinoma visoj rytų Eu blankų, kuriuose Latvijosj! Abudu automobiliai bėgo
vjiu vcihcih
,uuiu rvrnu.
ribKUiiiai Čekoslovakijoj taip dašimčių. kurie remia kuni
cementuotu
keliu. ObdiStai- 'i riškumai
Associated Press praneša nepaprastai gerus laikus.
ropoj, bet kad jie valgytų tautininkai save vadina fa i tyru
ga
po
abiem
automobiliais
į
sujudino
” i visuomenę, kad gaikštį Kirylą į Rusijos ca
iš Rygos, kad į “Lietuvos ži
žmogieną, tai tik dabar išei šistais.
—’----nariai pataria rus. Ant Kerenskio ji turi
Turėdama omeny visą me įvyko baisus sprogimas ir parlamento
nių” namą buvo įstatyta pra JAPONIJOS DARBININ na aikštėn.
abidvi
mašinos
išlėkė
į
orą.
valdžiai
varyti
čigonus prie ypatingą piktumą dėl to,
garo mašina. Jos sprogimas KŲ PROTESTAS DEL
Čekoslovakijos valdžia su džiagą ir faktus, Latvijos vi
Mažesnis
automobilius
su
darbo ant valdžios žemių.
sugriovęs visą trijų aukštų
SACCO BYLOS.
ėmė 26 čigonus, tų tarpe ke- daus reikalų ministerija kon
kad esant jam Rusijos val
namą, žmonių niekas nenu Japonijos darbininkų or liatą jų moterų, ir tardomi statavo. kad Latvijos tauti ginkluotais sargais nukrito
džioje,
armijoj buvo sušau
kentėjo tik dėlto, kad spro- ganizacijos komitetas įteikė jie prisipažino prie kaniba ninkų kliubas neprisilaiko įs į duobę, kurią išrovė po juo UŽMUŠĖ SAVO PAČIĄ dytas vienas caro oficieras,
SU KITU VYRU.
girnas įvyko tuo laiku, kuo- Jungtinių Valstijų atstovui lizmo. Jie prisipažino pa tatų ir yra priešvalstybinė sprogusi mina, o šarvuotas
kuris buvo jos sužiedotinis.
Glassboro, N. J. — Čia tamet namie nieko nebuvo.
MacVeagh protestą dėl kan- plovę 12 ūkininkų, bet val organizacija. prašg apygar- automobilius apsisuko ore ir
Kerenskio prakalba buvo
Keisti dalykai: Kaune ap- kinimo Amerikoje dviejų giui tinkamų radę tik penkis. gardos teismą tautininkų nukrito savo stogu žemyn, o jo areštuotas juodveidis nuolat pertraukiama piktais
skelbtas karo stovis, nakti- darbininkų, būtent Sacco ir Moteriškės mėsa labai gera, kliubą uždaryti, ką teismas ratais aukštyn. Sprogimo Houston G ravės, užtai, kad komunistų ir monarchistų
smarkumu visi sargai buvo užmušė savo pačią su kitu
mis piliečiams uždrausta po Vanzetti, kurie jau keliatas pasakojo vienas čigonas; ji ir padarė.
šauksmais. Tai buvo tikras
miestą vaikščiot, ir kiekvie- metų laikomi kalėjime nutei- gardi ir minkšta, kaip jauna Už priešvalstybinį veiki pritrenkti. Banditai tuo tar juodveidžiu.
“bendras
frontas,” kur
ną išėjusį per duris policija sti miriop ir nei juos žudo, paršiena; bet vyro netikusi mą, nlatinimą nelegalių atsi pu pagrobė visus pinigus ir
“
baltgvard
iečiai
’ su “rau
tuojaus areštuoja: bet bom- nei paleidžia. Amerikos am- —kieta, kaip sena jautiena. šaukimų ir ‘priešvalstybinį pabėgo savo automobiliuje.
donarmiečiais
”
atakavo
pir
bininkai gali nuvežti praga- basadorius dėl šito protesto Seno vyro visai negalima esą susinėsimą su užsienių fašis* Kada sargai atsipeikėjo, plė Kunigams Nevalia
mutinį revoliucinės valdžios
ro mašiną į opozicijos laik- taip nusigando, kad dabar jo valgyti.
tais, kliubo vadai bus pa šikų jau nebuvo.
Po prakalbų, Kerens
Apžiurėjus
užpuolimo
Mokyt Mergaičių. vadą.
raščio spaustuvę, gali su- ambasadą saugoja policija,
Virimu užsiima čigonų traukti teismo atsakomybėn
kio šalininkai nešiojo jį ant
griauti visą narna, ir policija
-------------vietą pasirodė, kad banditai Popiežius taip pat uždraudė rankų.
moterys, kurios sumėsinėja ir greičiausiai izoliuoti.
buvo iškasę po vieškeliu du jiems laikyt gaspadines.
visai jų “nemato !"
! SPROGO TRAUKINYS
žmogieną ir paskui šutina ją
MIEGANT SUDEGĖ
tuneliu, apie 30 pėdų vienas
------------------SU PARAKU.
katiluose su visokiais “pris9 ŽMONĖS.
nuo kito, ir j tuos tunelius Roma. — Kongregacijos FABRIKANTAI UŽGRIE
LENKAI APŠAUDĖ PORŲ
Japonijoj, netoli Osakos, mokais.”
KAIMĄ.
vienas traukinys sutrenkė
Tunnelton. Pa. — Pereitą padėję minas. Vielos nuo Taryba nustatė taisykles BĖ streikierių turtą.
Haverhill, Mass. — ČeveKIEK DABAR YRA
“Elta" praneša per Lietu- kitą, kuriame buvo keliatas
sąvaitę čia sudegė darbinin- minų buvo nuvestos į krumus tiems katalikų dvasiškiams,
rykų
fabrikantai čia užareškurie
mokytojauja
viešose
vos Pasiuntinybę Washing- i vagonų su armijos paraku,
RUSIJOJ ŽMONIŲ?
<ko Marsh’o namas ir gaisre ir sujungtos tenai su elektriš
tavo
79
darbininkų pinigus
tone, kad 9 d. kovo lenkų ka-■ Įvyko baisus sprogimas, kuMaskvos žiniomis, Cikolžuvo 9 žmonės. Ugnis kilo ka baterija, kuri buvo pa mokyklose. Kiekvienas ku
reivių būrys apšaudė Porų i ris nušlavė nuo žemės pavir- sesijos posėdy buvo padary-1 nakties laiku, kuomet visi slėpta išpuvusiame kelme. nigas mokytojas turi būt už- bankuose ir uždėjo “atačkaimą ir paleido apie 100'šiauš 80 triobų.
Banditai, matyt, sėdėjo taip girtas savo vyskupo. Tokiam mantą” ant daugelio narnų.
tas pranešimas apie praeitų! buvo sumigę,
šūvių į lietuvių pasienio sar
pat krūmuose pasislėpę, ir kunigui yra griežtai drau Jie padarė tai dėlto, kad ccmetų SSSR gyventoju sura-------------gybą. Ant rytojaus pastebė CILI RESPUBLIKOJ
šinėjimą. Bendras gyvento- KOSCIUŠKOS ANŪKAS kaip tik automobiliai su pi džiama gyventi tuose na verykų darbininkai apskelbė
ta didesnis lenkų judėjimas AREŠTUOTAS MASK jų skaičius, galutiniais davi- '
nigais užvažiavo ant pakas muose, kur yra moterų. Va streiką nedavę jiems iš kalno
MIRĖ,
palei demarkacijos liniją, i
VOS AGENTAS.
145,000,-! šiomis dienomis Varšuvoj tų minų, jie su pagalba bate dinasi, jis negali ir gaspadi- žinoti ir mesdami darbą ne
niais, sudarysiąs 145,000,-'
Lenkų kuopos vadas pasi-1 Santiego mieste, Cili tes- 000 žmonių. Palyginti su mirė Michail Petrovič Arci- rijos tas minas išsprogdino. nę laikyti savo “vigadai “ pastatė jokių reikalavimų.
šaukė mūsiškių sargybos vir-1 publikoj. tapo areštuotas prieškariniais laikais, gyven- bašev, žinomas rusų rašyto- Keliatas dienų prieš tai buvo Toliaus, kunigams griežtai Fabrikantai sako, kad jiems
mokytojauti pasidarę daug nuostolių ir
šininką ir pasakė, kad jis su- Nathan Cohen, kuris sakosi tojų skaičius dabartinėj te- jas, kuris buvo pasitraukęs iš išplėštas tos pačios kasyklų draudžiama
traukęs daugiau kariumenės esąs Anglijos pilietis, bet ku- ritorijoj padidėjęs 9,000,000 bolševikų Rusijos ir gyveno kompanijos parako sandėlis, mergaičių mokyklose, ir jie dabar skųs streikierius,
delto, jog lietuvių policija rį Cili policija kaltina esant žmonių. Surašinėjimas atsi- Lenkijoj. Jo šeimyna buvo paimta 500 svarų parako, jiems nevalia mokyti mer reikalaudami už tuos nuosto
apšaudžiusi lenkų sargybą. Maskvos agentu. Sakoma, ėjęs 7.000.000 rublių ir tiek kilusi’ iš totorių, bet sulyg Ibaterija ir vielos. Manoma, gaičių privačiai. Vienu žo lius atlyginimo. Šita priemo
Bet tai netiesa: lietuviai nė- kad jis siuntinėdavęs Mask- pat dar reikėsią medžiagos motinos jis buvo Tado Kos- kad toji medžiaga buvo su džiu, prie moteriško kūno nė taikoma prie 200 darbi
ninkų McKay dirbtuvėj.
nevalia nei artyn prieiti.
ra lenkų užkabinę.
' ai žinių apie Cili valdžią. apdirbimui.
vartota šitam užpuolimui.
ciuškos anūkas.
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meilė nemylėta,
_\e . tiuliui pažadėta,
/ dos negodotos,
A.IJl-.l! l»ėn pašarvotos...”

_\1..::"

“DARBININKUI” APSI
SUKO GALVA.

KĄ MOTERIS GALI DA
RYTI DEL SAVO
“GRAŽUMO.”

Kovo 16 d., 19z7.

Reikia Padaryt Tam Galas.

Po Lietuvos per\'o-sni<>
Vienietės moteris daugiau
South Bostono "’Darbininnebevalgo
kas” gyrėsi, kad jis- tik . ie finikas šitokiam poetui J Iš Vienosduonos.
pranešama, kad Negalima leisti komunistams jos lokį įstatymą, kad as“Aleksandras Kerenskis dėl nas suprantąs 17 gruodžio pasukt’ųu:•
KERENSKIUI AMERIKON
!
keturios
didelės
kepyklos
muo, priklausantis komunis
apgaudinėti ir.demoralito ir turėjo toki milžinišką pa įvykių reikšmę, ir tik jis vie Kvaila galva negalvoja,
ATVAŽIAVUS.
i
paskiausiu
laiku
turėjo
užsitų organizacijoms, negali
zuoti visuomenę.
sitikėjimą plačiosiose darbo nas galįs teisingai amerikie
Į
I
daryti,
nes
nepaprastai
su

būt jos nariu. O atskiri musų
šiomis dienomis Ameri miniose, kad jisai reprezentavo čius informuoti apie Lietu Vis :ą patį atkalto ja;
“Keleivyje” buvo jau .ra veikėjai, už valkiojimą jų
mažėjo
duonos
pardavimas,
kon atvažiavo Aleksandras valdžioje revoliucinį darbinin vą.
A;:,,
žodžio n esumezgi a,
i Vienos kepyklų savininkai šyta, kad pastaruoju laiku gero vardo, turėtų traukti
Kerenskis, buvusis laikinos kų ir valstiečių bloką, šitas
Vis
ą
patį
i-iosmą
rezgia.
Bet dabar “Darbininkas”)
pareiškime magistratui sa komunistai prasimanė naują tuos šelmius valstybės teis
revoliucinės valdžios galva, dvieju svarbiausiųjų Rusijoje apsižiūrėjo,
kad jis peranksko, kad tas krizis paeinąs būdą žmones ^apgaudinėti: man. Turim imtis visokių
kuomet 1917 m. buvo nuver- visuomenės klasių susivieniji ti išsirašė sau
ĮSPŪDŽIAI 1& VYČIŲ
Lietuvos
rei

nuo įsivyravusios “grakščių jie surengia koki nors savo priemonių, kad apvalius sa
stas Rusijos caras.
mas buvo kurį laiką taip galin kalų žinovo diplomą. Savo'
linijų” mados, kurią sekda partijos jomarką, o visuome vo visuomenės kūną, Kurį
\ AKAmENfiS.
das.
kad
Kerenskis
sugebėjo
be
Nors Kerenskis nieko ypa
19-tame numeryje jisai jau
mos apie 200,000 Vienos nei skelbia, buk tai esanti vi apnyko komunistiškas bra
Vasario
13
dieną
South
šūvio
numalšinti
gen.
Komiloprisipažįsta negalįs suprasti
tingo Rusijos revoliucijoj
moterų ir mergaičių yra pa- sų srovių ir partijų bendra das.
Darbo Žmogui.
nenuveikė, tečiaus jis buvo vo vedamą Kazokų sukilimą. net tautininkų konferencijos Bos: ne buvo vyčių vakarie siryžusios nebevalgyti
dau- pramoga.
i
'
, _ x ” 15-tame giau duonos. Jos nenorinčios
pasidaręs toks populiarus, Laikinoji revoliucine valdžia iš rezoliucijos, kurioj pareis-; nė. Darbininko
Pereitą sąvaitę
*ą\aitę jie tokį
viso
buvo
nepaprastai
humaniš

kiama šitoks smetonininku nt!” vl'i u
aPrašo sustorėtį. Vienos kepėjai
Kad kito tokio vyro pasauly
[šposą_ iškirto ir W ore este ry, Komunistine Kvailybe.
I
.
.
savo Įspūdžius iš tos vaka
je tartum nebūtų buv^. Tai ka ir tolerantiška; per savo val nusistatymas:
prašo prieš tą madą imtis Mass. Išmėtė po \isą miestą
riene-. ii" tarp kita ko išplepa
gi, atvykus jam dahfcr Ame dymo laiką Kerenskis nepasira
kokių priemonių, vienok yra lapelius, kad nedėlioję, 13
‘"Kadangi gruodžio 17 dienos
rikon, laikraščiai pradėjo šė nė vieno mirties nuospren Įvykiai Įteikė valdžią ne kuriai šitokius dalykus:
abejotina, kad bus rasta tik ;kovo, busiančios dideles dis- Amerikos lietuvių komu
rašyti atsiminimų apie tuos džio. nežiūrint to. kad auganti nors partijai. BET ASMENIUI.1 • V ienas žmogus sakė, kad jis ra išeitis.
Į kusi jos, Į kurias esą pakvies- nistinė spauda rėkia, jog
laikus, kuomet Kerenskio anarchija kariuomenėje^ buvo dabartiniam Respublikos Pre kiti -ykį eidamas į vakarienę ---------------- - ----------------- įti visų laikraščių redaklo- Lietuvos socialdemokratai
vardas skambėjo po visą pp-i privertusi vyriausybę įvesti zidentui p. Smetonai, tai pagei ut-ineš lietsargį, nes šį sykį jį
nai -— “Naujienų,” “Kelei- nieko nedarė, kad pastojus
iriai
mirties
bausmę
(už
plėšimus
ir
sauli. “Naujienos” rašo:
vio,” “Sandaros,” “Tėvy- fašistų smurtui kelią. Tai
lįf>il<* *1
daujama,
kad
dabartinė
vyriau

ŽARIJOS
kitokius
sunkius
kriminalius
j
nes,” “Vienybes” ir “Lais- yra grynas melas, štai fak
*
*
sybė, vykindama jai pavestus!
"Vasarą 1917 m. populiariš- nusidėjimus karo fronte).
tas :
vės.”
ir jos prisiimtus uždavinius, į
■
manęs sėdintis žmogus
"
‘
Darbininko
”
redaktorius
kiausias žinogu;, ne tik Rusijo
“Daugelis mano, kad šitas
Diskusijos žadėjo būt apie Lietuvos Socialdemokratų
ka----je, bet ir visame pasaulyje bu\o laikinosios valdžios žmonišku santikiuose su politikos parti-! norėjo pasiekti duoną ir nelai- Gudas, bestudijuodamas
Raitijos Centro Komitetas
Aleksandras Kerenskis, laiki mas buvęs priežastis to, kad jomis ir visuomenės grupėmis, mingai pajudino puodelį su ka- talikybę, virto protestonu. lai, ar komunistų taktika pa sušaukė masinį mitingą 28 <i.
O “Vienybės” redaktorius naši fašistų taktikai, ar ne. lapkričio, 1926, Tilmanso
_ Įi U
nosios revoliucinės vyriausybės: vėliaus ją nuvertė bolševikai. ( jieškutų liendrininkų NE SUSI va. Visi svetainėj atsistojo.
vadas. Laikraščiu korespen- Davimas žmonėms plačios lais TARIMO. TIK PRITARIMO Pamanyta. kad kas tapo už-»Sirvydas, beskelbdamas lais- Kadangi tūli laikraščiai ir salėj, Kaune, kad išdirbus
mušta.”
įvamanybę, virto kataliku. veikėjai skelbia, jog tarp ko bendrą darbininkų kalbą
dentai jį tuomet piešdavo kokiu vės ir švelnus valdžios apsiėji keliu.”
*
»
Vienas iš maišo, kitas į mai i munistų ir fašistų nesą jokio “kovai prieš gręsianti fašiz
tai nepaprastu didvyriu ir kuo mas su savo priešais šiandien
Kada “Darbininkas” šitą
skirtumo, sako Worcesterio
ne dievaičiu. Apie jo iškalbin dažnai esti pajuokiama, kaipo rezoliuciją perskaitė, tai jo
"Builienė apgailestavo, kad šą — ir musų katalikams
komunistai savo lapeliuose, mą.” “Laisves” korespon
gumą, apie jo mokėjimą vado ‘kerenščina.’ Bet Rusijos revo razumas taip susimaišė, kad I gaspadinės turės daug darbo nuostolio nėra.
tai pakviesti visų laikraščių dentas rašo:
X * *
vauti minioms buvo pasakoja-j liucijos suklupimo priežastys Įj jis nežinojo net kuo ją pava kol išplaus visus stalo užtiesa . I
redaktoriai turės parodyt, "Kalbėjo penki žymesni
Musų
kunigai
sako:
“
Lie

ma stebuklai.
lus.
’
dinti. Ir dėdamas šituo klau
buvo daug gilesnės.
kuo jie pasiremdami lygina socialdemokratų veikėjai ir
tuvos
valdžia
sušaudė
tik
4
*
*
♦
Seimo atstovai, paskiaus
"Tečiaus tų pačiu metų spa
“Mirtiną smūgi Kerenskio simu savo redakcijos straips
komunistus, bet turėtų su komunizmą su fašizmu.
rašėsi iš publikos.
■
Vienas
vyras
pabaigoje
va

nį,
jis
paliko
jį
be
antgalvių.
lių mėnesyje visa Kerenskio; valdžiai sudavė Santarvės vals
Iš pradžių Worcesterio kalbėtojai
šaudyt
400
tokiu
maištininViso
kalbėjo
apie 2t) žmonių
karienes.
atsikėlęs,
norėjo
ži
galia staigiai susmuko, ir jisai tybės, kuomet jos atsisakė tar Vieloj antgalvio, jis padėjo
lietuviai manė, kad čia ištik ir mitingas tęsėsi
i
kas
jo
kanaMkės
’
kiše'
>
kurie
eina
prieš
valdžią.
nuo 1 vai.
_ _ ___r___ ____ __
pats dingo nežinia kur ir kaip. ■ tis su Rusijon atstovais dėl tai-'į tris klausimo ženklus (???), noti
ro
bus
įdomios
diskusijos,
i
Ir
aš
taip
sakau
:
“
Meksikos
Tik po gana ilgo laiko vėl pra kos vvkinimo tuo pagi indu, ku • ir stebisi, ką visai tai reiškia. nius apkaišė su ‘chop suey.’” valdžia turėtų nugalabyt ne jeigu suvažiuos visų musų iki po 6 v. Be mažų išimčių,
pažymėjimų politinių princi
*
*
♦
dėjo spaudoje rodytis žinių, i ris buvo Išdėstytas garsioje Sako:
i
1400, o 4000 maištininkų ku žymesnių laikraščių redak pinių skirtumų, visi kalbėto
kad buvęs Rusijos premjeras Darbininkų Tarybų formuioje:
‘ Tūla akyla moterėlė rytme nigų, kurie nori nuversti toriai. Bet paskui pasirodė,
“Nejaugi tautininkams ima
aiškino fašizmą, kaipo
esąs gyvas ir slapstąsi* užsie- i "Be aneksijų, be kontribucijų galvos suktis? Ką reiškia toks ty atsikėlus pastebėjo, kati jai yjjjįja
kad čia buvo komunistų ap jai
bendrą
darbininkų
* ♦
*
e
niuose.
gavystė. “Keleivis” spėjo d a klasei beipriešą
ir su tautų apsisprendimo tei t pasakymas: gruodžio 17 dienos p*-r klaidą vakare padavė vyru
valstiečiams
ir net
“Per keletą paskutinių metų se.” Rusijos pajėgos jau buvo Įvykiai... įteikė valdžią asme skrybėlę.”
Komunistai sako: “Visi prieš diskusijas perspėti liberalinei buržuazijai, ir
*
•
«
Kerenskis redagavo rusų dien taip išsisėmusios, kad ji nebe niui...? .Ar norima tuo pasakyti,
tie, kurie užtarauja dabarti- worcesteriečius, kad jie ko kvietė darbininkus su vals
kad
dabartine
valdžia
yra
dik

“
žmogelis
i
'
*
neklausytų, nes tiečiais stoti į kovą bendra
valgydamas vištą nę Lietuvosi valdžią, turėtų munistų
raštį “Dni” (Dienos), kuris ėjo galėjo kariauti; o kariauti už
Lq
i
>
1
i
nTroiiVrltiR
7
Berline, o dabar eina Paryžių-1 svetimų imperialistų tikslus tatūra? Ar armijai yra pripa atrado laimės kauleli. Traukda būt išsiųsti Į Lietuvą. Tegul “Keleivio” ir “Sandaros” frontu. Apie bendrą kovą su
je. Į Ameriką jisai atvyko vei- Rusijos revoliucinė liaudis ir žįstama teise ant visados versti mas. paslydo, atsimušė į mote jie ten gerėjasi Smetonos redaktoriai jokio pakvieti fašizmu pasisakė ir kalbėju
mo nuo komunistų negavę ir sieji socialdemokratai, iš
Kiausia parinkti pinigų savo nenorėjo. Bet kaip jai trauktis t ir statyti Lietuvos valdžias. riukę ir sudaužė josios akinius. tvarka.”
I Ar tas atributas
pripažįstama Sakoma, bus galima pataisyti
laikraščiui ir savo partijai. — iš karo, paliekant savo talkinin
Aš tam pilnai pritariu ir tose diskusijose visai neda skiriant tas jų kalbų dalis,
nors Amerikos publikai jisai.; kus vokiečių kaizerio malonei? visai Tautai? Ką reiškia tąsi akinius už 58.00.”
nuo savęs pridedu: visi tie, lyvausią.
kurios specialiai nukreiptos
žinoma, sako, kad jo itkeliavi-', Šitoje tragingoje padėtyje ne pasakymas, kad dabartinė vy
*
*
♦
kurie garbina bolševikų val
Pasirodo, vadinasi, kad prieš komunistus...”
mo tikslas tai — pamatyt kraš išvengiamai tarėjo paimti vir riausybė jieškos bendrininkų |
apgaudinėjimui Vadinasi, Lietuvos social
“Jonas Tubinaa negavo ka džią, turėtų būt išsiųsti į Ru publikos
tą, kuris parodęs tiek daug už šų Rusijoje tie elementai, kurie ne susitarimo, bet pritarimo vos. Po vakarienės pareikalavo siją. Tegul jie džiaugiasi ten komunistai pavartojo svetinorėjo pastot
uojautos jo tėvynei, ir pasige ryžosi sugriauti karo t frontą, keliu?”
mų žmonių pavardes visai demokratai
nuo gaspadoriu 10 centų, nes komunistišku rojumi.
kelią
fašizmui,
bet negalėjo
A
♦
*
rėti jo laisve. Taip kalba visi; nepaisydami, kas bus toliaus.
tiems žmonėms nežinant. nes iš vienos pusės
jis is vakarienės gavo tik už
Šitaip
prisipažinęs,
kad
prieš juos
žymesnieji asmens, atvykusieji; Tai atliko bolševikai, kurie, ne
Štai jums keliatas sveika Tai yra šlykšti apgavystė, ir ėjo fašistai, o iš kitos — ko
$1.90 vertės tavoro.”
dabartinės
Lietuvos
vyriau

iš Europos, kuomet juos New įstengdami patraukti savo puji turėtų būt sustabdyta. Man munistai. Ir tą mitingą ko
tos patarimų:
sybės politikos jisai negali
Yorko uoste apspinta laikraščių sėe darbininkų ir valstiečių ma
Jeigu
mes
šitaip
apie
ka

rodos, kad yra įstatymas, munistai pavertė Į seikės,
Skaitydami
“
Tėvynės
”
ži

suprasti,
“Darbininkas” į
sių, šoko agituoti kareivius, ža
reporteriai.
talikų
vakarienę
parašytu

nių puslapį, naudokit padi kuris už vartojimą svetimo nes Purėnienė Užkliudė kobando spėlioti. Girdi:
dėdami
jiems
ūmią
taiką.
me,
tai
"
Darbininkas
”
pasa

dinamąjį stiklą, nes be jo nei vardo apgavingiems tiks
“Suprantama, kad dabar Ke
“Lietuva stovi ant kryžkelio.. kytų. kad mes juos šmeižia- antgalvių neįžiurėsit. Be pa lams skaudžiai apgavikus munistus ir palygino juos
“Ar bolševikai tuomet tikrai
renskis visai neišrodys Ameri
Su ja stovi p. Smetona. Nuo to. __ ’ įIr ištikro, vyčių pokilis didinamojo stiklo sau akis baudžia. Todėl musų laik prie fašistų.
kos publikai toks didvyriškas. tikėjo, kad ūmi ir teisinga tai
raščių redaktoriai ir kiti vei Kodėl Purėnienė lygino
Kokiu ji įsivaizduodavo ji prieš ka greit įvyks, sunku pasakyt. kurion pusėn jis dabar pakryps ųĮja išjuoktas, kaip kokia ne pagadinsit.
♦
♦
♦
su savo partija, priklauso, ar civilizuotų žmonių puota. į
kėjai. kurių vardus komunis komunistus prie fašistų?
dešimtį metų. Publika bendrai. Bet netrukus jie patys pamatė,
jis liks ant visuomet istorijoje Mes tiesiog nesuprantame,
Jeigu norite apsisaugo! tai vartoja šitokiems savo Ogi todėl, kad Lietuvos ko
Amerikos žmonės ypatingai.; kad. vienai pusei metus į šalį
Angariečio žo
Lietuvos VVashington’as ar. kaip toks aprašymas galėjo nuo miegamosios ligos, tai “skymams,” turėtų paimti munistai
garbina tiktai tuos, kurie turi, ginklus, taika dar nepasidaro.
džiais
šaukė
: “Reikia vesti
Carranza; ar sutvers

kaltininkus nagan.
... tikru LieJkatalikų
lai kraity tilpti. Ka* saugokitės
špitolninkų
pagalba
pasigro_
*
*
_
J
or
~
įaug galios arba turto. Befe Kp-į xKariuomenės
•'
... - * -- - ~
M
•
kova prieš social
žin.’- ar
arltik
Darb
E^žin
^ nėra “Oairbmm«UM>J‘Dar-ko.”’ Jis UŽm
užmįgdo
Sustabdyti šitą raudonųjų aštriausia
enskisitriš tiesų jokiomis ne-) —bę i savo rankas valdžią.; We--t^os-z sHn^
demokratus,
net jei kovą lž^
okl party, — aF padarys’ Lietu ko"5f"edlal<c$)j*k$0 kafhdida- netik kūną, o ir protą. ’ .
' m’eklidrfų"'xtarbąrt^ikia dėl mėtų kademai.
paprastomis ypatybėmis nepa- vikai buvo priversti tuojaus
”
*
į
vą panašią i dabartinę Graiki to į "bambizų vierą”?
* .*
*’
-ą to, kad jis. demoralizuoja
, sižymi. Jisai buvo iškilęs dėl to. kreiptis Į Santarvės valstybes
ją, kur generolas nuverčia pul
Jeigu kapitalistinėj Ame musų visuomenę ir daro Ir kuomet komunistai itę-i
Kad jisai buvo įėjęs į laikinąją ir pasisiūlyti jiems tęsti karą
kininke valdžią, ir po kelių mė
rikoj jums nesveika gyventą skriaudą tiems žmonėms, kreipė kovos prieš kademusrevoliucinę Rusijos valdžią, toliaus priei Vokietiją. Te
nesių pats tampa kokio nors
tai skaitykit “Naujienas.” kurių vardus komunistai val fašistus, bet kovojo prieš so
kaipo socialistas ir Darbininkų čiaus tas pasiūlymas buvo at
kapitono išstumtas iš valdžios,
Jos nuveš jumis į “demokra kioja savo lapeliuose. Tik cialdemokratus, tai PurėnieT
Tarybų įgaliotinis. Juolabiaus] mestas’: mat. Francijos ir Ang
kur militarinės klykos vaido
tišką” Lietuvą, žinoma, už pagalvokime, kokių pasek nes pasakymas buvo teisindidė jo darbininku Įtaka Rusijos lijos imperialistams rūpėjo, su
šalį.
”
pinigus. Ten atmosfera sme- mių tas neša. Lapeliuose
revoliucijoje, tuo svarbesnis mušus vokiečius. įvykinti visai
tonuota.
skelbiama, kad ruošiamos Kodėl komunistai užka
darėsi Kerenskio vaidmuo (ro ne tokią taiką, už kurią stojo
Kaip ištikrujų bus, “Dar
' ♦
♦
♦
didelės diskusijos, kuriose riavo tą susirinkimą? Jodei,
le) valdžioje, taip kad pagaliau revoliucinė Rusija. Jiems todėl bininko” galva nebeišneša. i
Jeigu iųs nenorite būti pa dalyvaus drg. Grigaitis iš kad už juos rėkė fašistai it
jisai patapo valdžios galva. Jo buvo svarbu, kad Rusija galuti 0 du mėnesiu atgal jis gyrė
prastu darbininku, ir kas Chicagos, drg. Michelsonas su pastarųjų pagelba jie pa
iškilimas reiškė, visų pirma, so nose taikos derybose neturėti) si, kad jis viską žinąs. Ne-j
dien dirbtuvėj dirbti, tai iš Bostono, pp. Vitaitis ir darė savo liniją.
cialistinio Rusijos proletariato balso. Su Amerikos- pagalba jaugi jis tuomet žinojo? Ne, i
skaitykit “Sandarą.” Ji pa• Sirvydas iš New Yorko, p. Ir kaip fašistai, taip ir kc*
(IVilsonas tuomet jau "gelbėjo jis tik “blofavo.” Jis negapergalę revoliucijoje.
— • žinoti,
'*’• a. • nes pats
X CM
_ x. ’ <x
mokys jumis kaip tapti kapi- Paulauskas iš Bostono ir ki munistai kovojo prieš social
pasaulio demokratiją") jie tikė 1Įėjo
Smeto. ♦
».
; "Bet Kerenskis nebūvu gry
. talistu ir užsiauginti didelį ti. Publika susirenka jų pasi demokratus, Pastarieji atsi?
josi pergalę laimėti, kad ir ru na nežino, kur link jis eina ir Svarios ranka* gali
nai proletarinės partijos atstoklausyti. Bet pasirodo, kad laikyt negalėjo ir Lietuvoj
sai nedalyvautą kare."’
koks bus jo galas.
I
ligas platinti pilvą.
I
xas. Amerikos laikraščių re
tų žmonių visai nėra. Ant fašizmas laimėjo.
porteriai vadina ji “menševi
Kaip žinia, bolševikai tuo
Didesniam saugumui, vartok
Kas turi silpnus dantis, pagrindų išeina koks nors Žinoma,, negalima sakyt,
ku,” bet iš tikrųjų jisai yra so met liepė Rusijos kareiviams
IRGI POEZIJA.
ši mikrobus naikinantį muilą tiems
nepatartina skaityt neatsakomingas komunis kad komunistai turėjo sudacialistas revoliucionierig, es mesti ginklus ir eiti namo.
“
Laisvę
>
”
ir “Vilnį.” Nes tiškas barškalas ir išplūsta rę bendrą frontą su fašistais.
jtų rankos it švarios išrodo, bet
Lietuvoje priviso tiek
eras. t. y. tos rusų partijos na Jie paskelbė karo pabaigą ir daug poetų, kad nfet Ameri
gali būti, mikrobais apliptsako šiuodu laikraščiu skaitant anuos kalbėtojus, kad jie Anaiptol, ne! Bet komunis
rys. knn per ilgą laiką buvo įsi tikėjosi, kad tas pats atsitiks kos laikraščiams sunku nuo Metropolitan Life Insurance Co.
griežti dantimis “pabijoję” stoti su juo “į tų kova prieš socialdemokra*
Srmal' rrn mikrobai visur—ant bega prisieina
tikinus, kad Rusijos ūkininkas Vokietijoj. Bet jie suklydo. jų apsiginti. Siunčia savo ei linio skaičiaus jusu per dien čiuptaėjamų ant komunistų priešų.
debatus” ir neatvažiavę. Jis tus suskaldė darbininkų jėj
— telefonų, doru klemku. pinigu,
*
esąs, taip sakant, iš prigimties, Vokiečių
armija pradėjo lėraščius didžiausiais pluoš daiktų
išvadina juos “parsidavė gas ir tas davė fašistams pa
knvgu
‘socialistas,’ kadangi dar iki laužtis Rusijos gilumon ir
f
be
I
ifr
EvtensMB
lusuruias
skelbk
Skaitydami “Vienybę” už liais,” ’“buržuazijos vuode- sitikėjimo pravesti supla
tais ir reikalauja juos talpin
Ž0 šimtmečio pradžios jisai gy užėmė beveik visą Ukrajiną. ti, — netik talpinti, bet ir 27 mikrobu ligas rankoms perduodamas sidėkite gesinę maską, nes gomis,” ir net “žmogžu nuotą perversmą.
nuo šalčio iki gripo ir dtftcrijos. Kaip
veno kaimo bendrijoje — “obš- Bolševikai turėjo pasirašyt užmokėti. Beveik kiekvienas butumėt kalti, jei justį šeimynoje liga jos straipsniai labai atsiduo džiais.” Koks įspūdis gali
Kas sako, kad socialde
iš jusu. rankų!
činoje.” Darbininkų Tarybų Brest-Litovske tokią taikos gimnazistas nori būt poetu. atsirastu
pasilikti publikoj?
mokratai nekovojo prieš fa
Apsaugoti sveikata, vartokite, f.ifebuoy da Lietuvos fašistų degutu.
vykdomam komitete Kerenskis sutartį, kokią kaizerio gene
gryninanti muilą. praiaUaar.tr nw^rotw«,
šmeiždami kitų srovių šizmą ir kad jie tiksliai ati
Eilės yra geras dalykas, ir purvus Cirjninkitc ranką* Kada tik
ėjo vice-pirmininko pareigas rolas
Kam
šių
dienų
civilizacija
veikėjus, komunistai tikisi davė valdžios vairą fašis
Hoffmannas buvo karia jos gerai parašytos. plausite.
_____ ___
(pirmininkas buvo socialdemo
Miliūnai džiaugiasi Eifebuoy vartoda- ardo nervus, tam patartina patrauksią prie savęs minias. tams, nenorėdami
paduot
puiku* odai.
kratas. nabasninkas čcheidze). jiems kardu parašęs. Ir jeigu net eiles ne visiems sekasi;™ —
skaityti
“
Draugą,
”
kuris
£ra
Pasekmėje
tečiaus
lieka
de

komunistams,
tai
tas
yra
ak
.., - - J
w
Socialistų revoliucionierių da aliantai vėliaus nebūtų vo rašyt. Naujos mados poetai
,__ __
’jui visada šv«ži atsilikęs nuo
civilizacijos
moralizacija.
Žmonės
pra

las
arba
aklai
įtikintas.
- tą šratų, 'Sveiką
- •kvepėjimą,
4
lyvavimas Darbininkų Tarybo kiečių armijos vakarų fronte kartais prirašo tokių nesą- kuriPastebėkite
deda šalintis nuo visokių su Angariečio žodžiai išsipiU
Lifebuoy turi ■— tai įrodymas di- per visą tuksiantį metų.
monių,
kad
prisieina
abejoti
įitviuą,
MU
pusieuid
«wcjvu,
Jt!iry
s
apM
Lifrfmoy
ružavai-rau->
*
♦
se rodė, kad valstiečių ideologai sumušę, tai šiandien Rusiją
sirinkimų. Organizacijos ei dė, neš tuos žodžius komu
tik
neapsvaiginto
prodona* tai spalva . įo. palminiu aliejų. Gau(ar greičiaus, idealizuotojai) valdytų ne komunistai, bet ar tai
*
V
Jt . •
•
» « • IĮ LZfd
__
Kuriems
atsibodo
laisvai
na silpnyn ir kultūrinis dar nistai gyveniman vykdė
kitę TLifebuoy šianeli*.
to darbas. Štai vienos tokių
buvo pasiryžę eiti ranka už Vokietijos kaizeris.
(viengungystėje)
gyventi,
bas pasidaro nebegalimas. ir todėl kademai-fašistai lai
eilių iš. “Jaunimo:”
rankos su organizuotųjų darbi
tie
skaitykite
“
Keleivio
”
paČia jau skriauda visuomenei. mėjo. Bet komunistai apsi 
Kaip butų buvę, jeigu bol “ Mano godos negodotos.
ninkų atstovais. Tatai, žinoma,
jieškojimus.
Beskaitydami
Taigi kovoti su Maskvos gavo. Jiems galima pasakyti
i
buvo v ienintėlė sąlyga, kuri ga ševikai nebūtų nuvertę Ke Amžinybėn pašarvotos,
susipažinsite su viena-kita žulikais reikia visiems. Kiek štai kas: “Jeigu nenorejdt
HealthSoap
) mėlynake ir... pasikarsite...
lėjo Užtikrinti nastovumą Rusi renskio valdžios, to, žino Mano dainos nedainuotos.
viena organizacija turėtų duonos, tai graužkite pl.vran
kom-veidui-irau
dyne^
joj- ie'-oliucii"S laimėjimams. ma, pasakyti niekas negali.
Mano godos negodotos.
jai ant kaklo.
Pustapėdi*. pridėti prie savo konstituci- tas!”
V. J. Zabulionis.
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Km skaito ir rašo,

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Tas duonos neprašo.

Km nieko neveikia,

®

To niekai* nepeikia.

CLEVELAND, OHIO.
kus ne tik nesąmones kalbė- tokius “*7išduoti i vyriausybės yra žmdgus aukštos doros ir
Drimdzi ir Vaičkaus Dramos
NORWOOD, MASS.
kūne “tylė.ket. jr šapkė tokiu balsu, rankas. Girdi,
____7___
w „ mokslo... pats jau sukalba Lietuvių ir lenkų kunigų
Teatrą. Dzimdziai čia turėjo Lietuvos neprigulmybės
kokiu tik girioj -aukia. Jis site ir nieko neveiksite, užsi- lietuviškai “Tėve musų.”
a pva i lc irioj ima*.
didelio
pasisekimo su savo
I
“unija.”
1
garbino
“didvyrius'” dau- trauksit ant savęs bažnyčios
Tai
taip
tie
jūsų
garbina

vodeviliais.
Jie
ir
plojikų
tu

Kovo
6
d.
Lietuvių
Svetai

’Jųs žinote, kad Chicaga
Kuomet vietiniame anglų
giau, negu d; valka šventuo bausmę... ir negausite per
yra didelis miestas. Todėl rėdavo kur kas daugiau, ne nėje buvo surengta Lietuvių sius. Girdi: “Jeigu ne Lietu išpažintį išrišimo.” O caro mi “didvyriai” “kovojo” už laikraštyje “Nonvood Mesčia netrūksta politikos, teat- gu
1 “dramos patėvis.”Turėjo- Katalikiškų Draugij’ų Sąry vos didvyrių narsumas ir valdžią garbino, kaipo Die Lietuvos nepriklausomybę. senger” tilpo lietuvių kun.
rų, koncertų, koncertėlių, pa me art. Pilkos teatrą. Šis, šio, Vilniaus Vadavimo Ko pasišventimu.-. tai šiandien vo pastatytą ir sakė, kad jai I O kuomet Vokietijoj kilo Taškuno ir lenkų kunigo
ir kaizeris spru
gerbimo vakarų, prakalbų, kaipo rimtas teatras, buvo miteto ir Federacijos 22 sky Lietuva butų p.) rusiška caro priešintis negalima, nes “kas revoliucija
ko
į
Olandiją
malkų piausty- Jastroch atviri laiškai, at
geras
ir
pats
art.
Pilka
yra
__________
____
____
riaus paminėjimas devynių
“surprise partijų” — žodžiu,
valdžia.” Toliaus: “Apsi priešinasi vyriausybei, tas
tuomet Lietuvos revoliu kreipti prieš Lietuvių Svetai
ir ko čia neišmislijama. Pas geras aktorius, bet neturime ^Įtų Lietuvos neprigulmy- niaukė dangus, užėjo audra priešinasi Dievo įstatymui.” ti,
cionieriai panaikino ir lietu nę, tai daugelis lietuvių labai
mus atvažiuoju iš Lietuvos “lietuviško vodevilio.” Mes bės Programas buvo labai ir trenkė pei kimas. Dievo
*0 kuomet caro valdžia viškų reakcionierių planą, ir nustebo: kam gi čia lenkų
“tautos meno” stiprintojai, norime vodevilio, tokio, kaip maišytas, todėl aš pirma pa
1905 m. liko išgelbėta,, tai princas Urachas neužlipo kunigas kiša savo nosį į lie
-L-”-".. J. -—T1
“dramos patėviai,” teatro buvo dzimdziai.
didvyrių pasišventimas, tai kitas jūsų “didvyris” kuni- ant Lietuvos darbininkų tuvių reikalus? Dabar daly
“sunainiai,” prima donos- Dzimdziams išsiskirsčius nas^o paskiaus prakalbas,
kai paaiškėjo. Pasirodo, kad
Greičiene —
— coioratura ;os rykštės butų nebuvę, nes gas Laukaitis gyrėsi: “Mes sprando.
, ......visokių
. , -parengimų,
. - , - IĮ Greičiene
donai ir tt. V isus tuos sve turėjome
nei jokie socialistai arba so uoliai padėjome malšinti
Paskiaus tie visi “didvy kun. Taškupas pasikvietė
čius mes priėmėm kaip galė bet iki šiol niekas geriau dar soprano dainavo gerai ir ją cialdemokratai
nesišaukė kramolą Lietuvoje!”
riai” kreipėsi į Švedijos val lenkų kunigą sau į talką, kad
publika iššaukė kelis kartus.
jom. Bet visgi musų ploji- neuždrimzė už drimdzius.
sudavus didesnį smūgį proVedamas čižauskienės mer prie aukščiausio ir nenorėjo, Tas Laukaičio pasakymas džią, kad pastaroji suteiktų gresyvei
kams jau delnai suputo nuo
“Birutės” jubilėjus.
lietuvių visuome
kad butų Lietuva laisva.” reiškia, kad kunigai padėjo savo armiją išskerdimui Lie
gaičių choras, kuris susideda
plojimo. Jie paliovė ploję ir Chicagoj randasi tiktai.-,
,
•
nei.
Sakoma,
pas lenkų kuni
• " mergaicnĮ,
*“ i. d
dai Ant galo jis deklamavo tų caro žandarams smaugti tuvos darbininkų valdžios.
suvirs
pradėjo švilpt, o kiti, ranku viena skaisti žvaigžde, tai I1S'
gą
buvp
atėjusi
tam tikra lie
“didvyrių” eiles, o ant pat
žmones, kurie ko- Negaudami iš Švedijos pa- tuvių ptarapijonų
tes čedydami, namie pasilie “Birutė” — Miko Petrausko|nav? apygeuai. .^aiP^^?- pabaigos pasakė: “Dar tik Lietuvos
komisija ir
r__ caro
___ priespaudą.
______ _ gelbos (nes švedų Socialistų
ka. Vadinasi, streikuoja. “duktė,” kuis 1907 metais ją Į tartinai dainavo Šv. Jurgio pusę savo kalbos iškalbėjau, ivojo prieš
buvo
s&daryti
planai,
kaip
buvo tam priešin
Nuo plojikų priklauso ir suorganizavo, ir kurią dabar Parapijos Choras, vedamas kita pusė lieka nekliudyta, i O kuomet caro valdžia iškJ Partija
pasekmingiau
atakuoti
Lie
rė daugybę revoliucinių ga) tie jūsų “didvyriai” puo tuvių Svetainę.
Čižav>ko. čižauskas dainavo
•‘tautos auklėjimo” darbas.
vėlus laikas.” (Buvo 10 žmonių, kuomet sudegino re lė į Anglijos ir Franci jos glė
dainavimas buvo be nes
Jeigu neturėsime plojikų, tai gaitis. Musų “Birutė” balanminutų iki 11 vai.).
voliucionierių namus, kuo bį ir su šių pagelba Lenkijos Reiškia lietuvių kunigas
nebus ne visokių išmislų. džio 24 d. rengiasi apvaikš- Įspūdžio, nors muziką įspilUžbaigiant
giedojo
Lietu

met Lietuvoj paplūdo ašaros kariuomenė išvaikė iš Vil kviečiasi sau į pagelbą di
Ačiū plojikams, kad jie iki čiot savo 20-metinį jubilėjų.tinkamai. Čizauskiene su
vos
himną.
ir paraudo Nemunas nuo niaus bolševikus. Ir taip tie džiausius lietuvių tautos
dainavo duetą,
.šiol kantriai plojo. Plojo Parengime ketina dalyvauti'^av?
Rinko aukas “Basanayi- i kraujo, tuomet tas pats Lau “didvyriai” “bekariaudami priešus lenkus, kad tik suda
dieną ir naktį, plojo net pirš ir pats jos įkūrėjas M. Pet-^.ur3? ^kambejo apygeuai.
_____________
vaikams ir šeimynai.” j kaitis su Yču nupirko ir įtei- už Lietuvos nepriklausomy- vus
didesnį smūgį progresytinėmis apsimovę, net susi rauskas.
IĮ Vyčių 25 kp. choras dainavo ciaus,
bę,
’
atidavė
lenkams
pusę
'
ve
i
lietuvių
visuomeneL Na,
Kiek
surinko,
nenugirdau
kė
carui
panelės
švenčiau

pakenčiamai.
Minimas
cho

kūprinę ir susiraukę, plojo ir “Birutė,’ rengdamosi prie j
gana. Dabar jau musų ploji jubilėjaus, leidžia gražų ju- ras dainavo pirmiausia, bet tikrai, bet, rodos, daugiau sios paveikslą; o caras už Lietuvos su sostine Vilnium, pasakykit, ar šitokis kun.
kuf10 jus dabar saukia-Taškuno darbas yra patrio
tai jiems davė po medalį už
jį palikau ant galo, nes šimto.
kų susivienijimas pradėjo bilėjinį leidinį. Tai bus graži aš
‘prasčiau
te:
Mes be Vilniaus nenu-.įįšk^?
Publikos
buvo
pilna
sve

“padėjimą malšinti kramolą
dainavo už kitus.
susiprast ir neretai paskelbia iliustruota knyga, kurioje ■
rimsim...”
i
x
’i •
-i i •
streiką. Užsimoka dolerius ir tilps “Birutės” istorija ir bi- . Dr. Basanavičiaus pager tainė, arba tiek, kiek Vana Lietuvoje.”
Prie liaudininkų ir sočiai-1
?utų kunigų reikalą!
gaičio
ir
Sarpaliaus
“
rystyO kai rusų Mikė su visomis
turi plot ir plot. Neplosi, tai ratiečių paveikslai. Knyga bimui buvo parengtas tam
yra bendri ir tų savo reikalų
karūnomis tapo nušluotas demokratų valdžios Lietu- ’apgynimui jie greitai susita
pasakys, kad “grynojo me bus papuošta gražiais virše tikras vaizdas ant steičiaus: nėse.”
Priėmė fašistinę rezoliu nuo paviršiaus žemės, kai vos valstietis pasijuto lais ria.
mergaitės stovylų pavidale
no” neįvertina.
liais.
Rusija pasidarė laisva, taip vesnis ir lengviau atsikvėpė. Visų tautų darbininkų rei
buvo sugrupuotos, o Čižaus- ciją. Buvo ir priešų.
Kartais plojikams užeina
Bet jūsų “didvyriai” ir vėl
noras plot ir ne laiku. Vil “Surprise partijų” epidemija kienė už vaizduojančio (kar Čia reik pastebėt, kad tie gi-eit tie “didvyriai” pradė ji pavergė, atmesdami vi kalai irgi yra bendri. Kode!
niaus Vadavimo K-to su Musų chicagiečiai lietu stą) paveikslo deklamavo visi kalbėtojai kalbėjo vieną jo galvot, kaip atskyrus Lie sos Lietuvos žmonių įstatus tad darbininkai negalėtų
ir tą pačią maldelę, kuri pa tuvą nuo revoliucinės Rusi
rengtame Lietuvos nepri viai taip prabagotėjo, kad be pritaikytas eiles.
savo reikalų apgy
remta
kvailybių burbulais. jos. Ir tie kunigų garbinami ir pastatydami diktatorium susitarti
klausomybės
paminėjimo bankietų ir “surprise parti Kaip matot, šiame paren
nimui?
Smetoną. Ir galima spręst,
gime buvo sutrauktos visos Klausykit jus, melagių dė “didvyriai” 1917 metais Vil- kad tie “di(<vyriai” už kiek
vakare, kada kalbėjo dikčiai jų” nebegali gyvent.
Jeigu lietuvių kunigas da
dės!
l niuje, sudarę šalies Tarybą, laiko Lietuvos nepriklauso-_______________
gerbiamas konsulas, musų “Surprise partijų” istorija katalikiškos jėgos.
ro uniją su lenkais_______
prieš lieDabar eisim prie kalbėto Jus garbinate visokius paskelbė pasauliui, jog atsi
plojikai plojo,kol konsulą vi yra šitokia. Susitaria krūva
rnybę
visai
prakiš,
jei
tik
tuvius
darbininkus,
tai
kodėl
• (“didvyrius” už išgavimą meta nuo Rusijos, ir Lietuvą
kūmučių rengt kuriai nors jų.
sai nuplojo...
Lietuvos
liaudis
leis
jiems
tadaprogresyviai
lietuviai
kūmutei “surprise party” ir Pirmas kalbėjo adv. čes- .Lietuvai neprigulmvbės. Jus sujungia amžinais ryšiais su sauvaliauti.
V. J. z.
” darbininkai negalėtų pada
Padėkos žodis sėdėtojų
" "kaizeriška
“ l vainulis. Jis trumpai kalbėjo, esat akli arba nenorite ma-i Vokietijos
daro
taip,
kad
pastaroji
ne

ryti bendrą frontą su kitų
unijai.
žinotų iki tos dienos, kada,, bet nemažai pasakė kvailų tyti to fakto, jog kuomet džia. Tada vienas Lietuvos
SCOTTVILLE, MICH.
tautų
darbininkais ir atremti
Bumsidėj kiauliškos par “party” įvyks. Kada jau su-j sakinių. Girdi: “Jei ne dr. Rusijos, Lietuvos ir kitų tau- “didvyris” vyskupas KareviKomunistai
apgavo
Lietuvių
lenkų-lietuvių
kunigų užpuo
tijos tavorščiai vas. 27 d. K. tarta, tada kūmutės eina per j Basanavičius ir jam panašus tų revoliucinis 1proletariatas | čius bėgo zovada Berlynan
Ūkininkų
Draugiją.
limus? Reikėtų sušaukti maoi' P. Svetainėj turėjo suren biznierius ir namus kolek-'Lietuvos
prieš carą, tai tada pas vokišką generolą Luden'
———- didvyriai, tai šian kovojo
Vasario
13
d.
komunistai
sinis visų darbininkų mitingę koncertą. Koncerto tiks tuodamos pinigus. Surenka dĮen mes nešvęstume devy jnei vienas kunigėlis, nei vie-idorfą ir prašė, kad pastarasušaukė
Lietuvių
Ūkininkų
gas
ir užprotestuoti prieš
las buvo rinkti aukas ir gie keletą arba keliolika šimtų nių metų Lietuvos nepriklau nas jūsų garbinamas didvy- J sis įsteigtų Lietuvoj krikščiodot Internacionalą. Šiame dolerių,
ris nekalbėjo apie Lietuvos f nišką monarchiją. O kiek Draugijos nepaprastą susi- dergimą lietuvių vardo angnuperka naujus somybės šventės” ir tt.
koncerte susikūrė nauja sė “fomičius,” Forduką arba
Antras kalbėjo kun. Vil- paliuosavimą. Netik nekal-j palaukėjus įvyko Šveicari- rinkimą, kuriame jie pripa lų spaudoj.
dėtojų
unija. Tavoriščius kitokias brangias dovanas. kutaitis. Šis mažiau garbino bėjo, bet dar dėjo visas spė-; joj Gabrio “biure” (to Ga'b- sakojo baisių dalykų prieš Daugelis protingesnių lie
- ‘
"
kuris numušė Lietuvos fašistus ir prašė au tuvių parapijonų kun. Taš
Įkaušęs pasakė spycių apie Kada jau dovanos supirktos, i didvyrius, o daugiau kalbė jkas, kad sustiprinus carišką ( rio-Paršaičio,
Proletarų Meno Draugiją ir
kur nors “beismente” jo apie jaunimo auklėjimą. I jungą. Kuomet 1905 m. Ru- Smetonos biusto nosį) visų kų Lietuvos darbininkų ko kuno “unijai” su lenkais ne
prašė dolerių. Kadangi sėdė susirenka, suprašo svečius, Žinoma, pasakė ir kunigiškų
_
sijos liaudis sukilo prieš ca- i “didvyrių” konferencija, ku vai su fašizmu. Draugija pa pritaria.
tojų buvo mažai, tai ir dole žinoma, tuos, kurie nema dalykų, kuriuos kunigiška- ro vadžią, kuomet Lietuvos rioj_ Amrikos kunigų delega- skyrė iš savo iždo 50 dol. ir
Žada tverti metodistų
rių buvo surinkta vos $20. žiau kaip penkinę ar dešim j katalikiška spauda kartoja i gyventojai 1905 m. gruodžio į tu buvo kunigas Bartuška, ir nariai sumetė 25 dol. su cen
tais.
Tuomi
susirinkimas
ir
parapiją.
Ligos orkestra lingavo ir bu tinę užsimoka. Kada svečiaiuLum.am
diena iš dienos, dumdama• mėnesyje Vilniuje nutarė,visi nutarė įsigyti svetimo
užsibaigė.
vo keli solistai. Visa tai atli ateina, muzikantai su ar- i akis
oHc KL-intiamc
liaudies
kovą
ir kraujo
karalių
iš 1vakarų
putikintiems katalikams. j remti 1tą rasų
Kai-kurie tikintieji lietu
•
•
1
Y*
—
•v 1 •
• *
•
kus,, pirmininkas išbarė sė
^ę-.moškom apstoja ir griežia' Trečias kalbėjo kun. Cibe- nemokėti carui mokesčių, sės — reiškia vokiečių veis- i Vėliaus nariai dažinojo,- viai, pasipiktinę kun. Taš| kad tos aukos tapo pasiųstos kuno žygiais prieš Lietuvių
dėtojų uniją, kam, girdi, Jie|mar^ kofišgriežia
j-i
"keletą įl bs (Cibulskis, iš Akron, O.), neleisti savo brolių caro kaLietuvos taryba,
taryba, vaduodavaduodai Lietuvą, o į Brooklyno Svetainę, tariasi suorgani
nesistojo, kada buvo gieda į doleriu. Muzikantai imasi i Šis daug “oratoriškumo” tu- riuomenėn, tuomet tie jūsų Lietuvos
—i..---♦
-----t
;*
“
didvyriai
”
prakeikė
tokį
mosi
tuo
šveicarišku
tarimu,.komunistų
iondą. KeisKia zuoti lietuvių metodistų pa-;
mas Internacionalas. Sako, !groti
dykai, bet jiems ir ap-’ri. Jis daugiausia nesąmonių i “didvyriai
buvęs
j
Vilniaus
Seimo
nutarimą,
pakvietė
ant
Lietuvos
sosto
1
suse
lpL
Lietuvos dar- rapiją. Girdi, metodistai ži
žiūrėkit, kad daugiau to ne simokal
’
' i pripasakojo. Gyrėsi i
.
bininkus
mes
sušelpėm
darytumėte
generolą. ,nin 1,a 1X1
Kada jau svečiai susiren-^
artus Lietuvoj ir daug Ypač tuomi atsižymėjo kuni- vokiško kraujo generolu'
ans
*‘n*m A- no daug trumpesni kelią i
susiren- Ke^s kartus
merikos
komunistus.
Šitokiu dangų, tai kam čia kankintis
Taigi šitam kampelyj sė ka tada vi<d e-prbia o-prhia-■ žinąs, tik dėl stokos laiko ne- gų lyderis pralotas Antana- princą Urachą ir pakrikštijo
°
nr\io viaūs,
trJZina Seinų
Vairui vyskupijos
iTsl'liniirtfi vaiVfll. ji
ii
IVfindUliorin Antruoju.
Antmnill
Tr
!^W- TToiirr IrolKaic
kalbėjo apie
Mindaugui
Ir
u
' prie katalikų bažnyčios ir
dėtojų unija stipriai gyvuo majrGerbiairne“anr^žką
ixr
'
’
----------i
“
‘
,
dvtojas.
Antanavičius
islei-i
visas
liudesis
tapo
džiaugsįanai
pasipiKunę.
ja, ir reikalui esant paskel gerbia.
duoti save kunigui už nosies
Neretai po pagerbi- i
įr j° katedras.
kūmutės ger-kalbėjo
Mr.
bia
u.a streiką — nesistoja. Sė- . mo bankieto kūmutėsger-'
Ketvirtas kalbėjo
..... !do tam tikrą ciikuliorą. ku-.mu, kad Lietuva vėl turėsca- Suareštavo lietuvius mun- j vedžioti.
■ tt—
j.--------- -----jis prakeikė
Gi kunigas Dobuzmsšainierius.
dėtojų unijos pinrnnmkas biamajai liežuvius
j Vaičkus.
Sis daugiausia
ne-. name
....
r visus. tuos,
T. raką.
,
Netoli nuo Scottvillės ne- I . Taip• atrodo,
„ kad kun. Tas. ir pub,
’kūne
’ norėjo
’. paliuosuot
. ’
už pildymą
savo pareigų rodvt Gerbiama gi su dide-1 s^. rnoni1^...
” ’---- ----PnPa?;akojo
Lie- kas,, būdamas Šveicarijoj, senai
tapo areštuoti lietuviai į™35 savo netekt sku
’^jo kalbos juokėsi. * Į i tuva iš po carinės valdžios, rašė džiaugsmo straipsnį
unijai taria ačiū.
lėm ceremonijom lošiama
munšainieriai
broliai Steke- t,nl.u P^,?^l'ikoSe3’
“bunco,” pokeris, dainuoja- Pa^aigą jo kalbos apie pusė !Čaro priešus .jis išvadino amerikiečių katalikų laikkurios jis nebeišvalgys.
Protestavome ir mes.
geriama
P^’kos išdūlino laukan, I pragaro pasiuntiniais... be-iraštyje “Darbininke,” kad nai. Konfiskuota daug brama,
šokama
ir
geriama
Parapijonas.
Vasario 10 d. K. of P. Sve
10 skirstones nenorėjo klausyt kvailų pročiais... melo mokytojais... Į tas Urachas yra “su gražia gos ir munšaino. Juos laukia
“
brimstonas.
”
Namo
skirsto

tainėje turėjome ir mes, ta
Senelis.
s “Brims- Vaičkaus pasakaičių. Vaič-piktybių
Vaič- piktybių išradėjais
išradėjais ” ir liepė šeimyna (jis turi 8 vaikus) didelė bausmė.
vorščiai, protesto mitingą. si jau dienai išaušus. “Brims
WATERBURY, CONN,
Protestą rengė 11 draugijų, tonas” pilvą tampo, kojos
o plojikų sukvietė 25, įskai pinasi ir tt.
i Aukos kovai su fašistais.
Prie
tokių
“
surprizų
”
ne

tant ir s'pyčmeikerius Driulį
Waterburio Lietuvių Pro
r Faktai Apie
ir Dr. Traičiuną. Tavorščius retai pasitaiko ir ekstra “sur
gresyvių
Draugijų Sąryšio
Traičiunas apsiėmė išpildyt prizų.” Nesenai Ciceroj sve
surengtose
20 d. vasario pra
Ja
Įdurtai
n
e
aukų prašymo džiabą. Jisai, čiai išėję važiuot namo, rado
kalbose,
kuriose
kalbėjo ad
Coffee
kumščia negramodamas, sa automobilių ratlankius pei
vokatas F. J. Bagočius, buvo
EXTRA
kė: sudekit labai daug dole liais suraikytus. Ir visa tai
Tai
yra
daugiausia
renkamos aukos kovai su
rių. Sako, jis negalįs aukot, buvo padaryta tų pačių sveparduodama kava
smurtininkais. Aukavo se
Naujojoj Anglijoj,
Driulis, Acevičia irgi negalį. cių.
kančios ypatos; po 3 dol. —
gimtinėj geriausių
Tai yra vienintelis protingas kelias pasirinkt kavą.
Jiems reikią gyvent ir aprū Jeigu jau butų rengiama
kavų Amerikoj.
P. Motiečius; po 1 dol. —St
Kuomet jus perkate svarą La Touraine (Extra),
pint savo privatiškus reika tokie “surprizai” biedniems
Tai yra kava, kuri
Danielius, J. Liutvinas, A. J.
jus gaunate 30 puodukų geriausios kavos, parink
lus. Aukavome mes iš ščyros žmonėms ir nuperkama Forduodama daugelyje
i
Mockaitis, A. Mockaitienė,
pragarsėjusių
sa
tos. sumaišytos ir išspargintos sulyg garsios La
dūšios. Kada jau buvo ap- dukas arba, “forničiai, tai
vo kavomis valgyk
V.
Plioplis, V. Pautienius, P.
Touraine sekreinos formulos.
kraustyti musų kišeniai, tada mes tiktai pagiltume. Bet to
ląStaniulis,
F. Mileckis ir J.
atsiminėm, kad reikia užpro- kias pramogas dažniausiai
Ji duodama visuose
Išbandykit šitą kavą ant jūsų pusryčių stalo ir pa
Juozaitis;
po 50c. — J. Tre
Statler Hoteliuose.
testuot, taip sakant, prieš fa rengia tokios kūmutės, ku
klauskit
savo
šeimyną,
kaip
jai
ta
kava
patinka.
Puikiame “Shorečiokas, K. Kripaitis, J. Cesšistus, kur tai Kaune. Na, ir rios neturi ką veikti. Hote
land”_Chicagoje. Ji
Mes žinome, kad įsi bus patenkinti jos rinktiniu
na, L. Pranckietis, St. Valanvartojama žymiau
protestavom kiek tiktai ga liuose joms nusibosta pieskoniu ir kvėpė'imu.
siuose šalies na
tinas, Jurgis Kudlinskas, M.
t
taut, tai ir pamėgdžioja tur
lėjom.
muose išimtinai.
Alyta, V. Ručinskas ir V.
Buvo pasiūlyta nusipirkt čių gyvenimą.
Norbutaitis. Vardų tų au
“
Jums
Patartina
Pasirinkt
Geriausia"
dar ir “Velnio” šerių, bet
Tavoriščiai “tiži.”
kautojų, kurie davė mažiau
nuo jų visi kratėsi. Palikę
55c.
už
svarą
50c., negarsiname. Taigi vi
dolerius, kad komisarai ga Draugai tavoriščiai šiomis
dienomis
buvo
labai
“
bizi.
”
so
surinkta $24.41.
lėtų gyventi, ėjome namo no
n
£*€ jF.XTRA!Mirė
Ruthenbergas.
Laido

Aukavusiems
tariame
sis nuleidę.
*1
tuvės buvo kovo 7 d. Jo kū
ačiū.
Geriau niekas neuždrimžia. nas buvo sudegintas kremac
v
Sekr. P. Motiečius.
Vienais metais iš Lietuvos torijoj, o pelenai pasiųsta į!
Chicago
atvažiavusių artistų turėjo- šventą Lenino žemelę — į
BOSTON
Nf wYork - ’
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)
me dvi grupes — Dzimdzi- Maskvą.
Don PilotM.
CHICAGO, ILL.
Plojikų susivienijimo dar
buotė eina silpnyn.
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Įvairios Žinios.
200,000,000 METŲ ATGAL l'Francuzijoje. ^Tuomet FranGYVENOME JŪRĖSE.
cuzijoje valdė katalikų baž-

Urve rasta indu, ginklų ir su
šalusio maisto, kurie čia sto
vi dar nuo 300 metų prieš
Kristų. Valdžia mano tą ur
vą išnaudoti rodydama ke
liauninkams.

No. 11

Kovo 16 <L 1927.

LITERA TURĄ IR MOKSLAS.

i Tiesa, papuanai, kurie gyvena tos salos pakraščiuose, ka
ŽEMĖS AMŽIUS.
nibalizmą kartais praktikuoja, bet nykštukai, kurie gyve
Ar žinote, kad buvo lai- nyčia ir tik jos pritarimas te
Ji
neturi
nei
valdžios,
nei
bažnyčios,
nei
piktadarių.
Apie žemės amžių naujus'
na salos gilumoje, žmogėnos nevalgo. Tie užmauti ant
kąs. kuomet mes gyvenome galėjo padėti Permonterio
11___ i., i......... i.,:
----------- :.................................................................................PaUrnJn
Beį'skaičius
skelbia geologas \\
\\ ashingtomškė Smithsono Institucija 1925 metais iš- kuolų kaulai, tai ibuvo
mirusių giminių grobiai. Pasirodo,
__ v__ i įvykdyti. L
F—' Thdm'sėžrraš’.
jūrėse? Tai buvo 200,000.- užmanymui
iiiiomone.
kunigai
atsisakė
prisidėti
siun
ė mokslininkų ekspediciją su prof. Stirlingu priešaky,mat. kad pas nykštukus yra toks paprotys: jeigu vienąs jų
000 metų atgal. Tuomet ant
žemės plutos sukietėjimo
sausžemio gyvybės da nebu prie to darbo, neš esą taš procesas truko 400 milijonų ka stirtų Naujos Gvinėjos salą, kuri priklauso Olandijos numiršta, tai jie išnarsto jo kaulus ir pastato juos rietoli jo
vo. Visa gyviją tada buvo da darbas priešingas jų taisyk metų. Tą skaitmenį jis pa- vali
adžiai. Ekspedicija išplaukė iš San Franciscos miesto namiškių lizdo.
•
vandeny. Išėjo 200 milijonų lėms___(tuo laiku katalikų matuoja nuodugniais žemės, •> ]: lapkričio dieną, ir išbuvus kelionėse po nežinomas vie-Į Kitas keistas jų paprotys, kurį ekspedicijai pasisekė pametų, pakol evoliucijos ke mokslas draudė žmonėmš
u^os .
paviršiaus nuož
arti pusantrų metų, šiomis dienomis sugrįžo atgal. Į tirti, tai vedybos. Kada vyras pas juos veda meiginą sau
liu iš žuvų išsivystė sausže naudotis žemėje augančiais Pl
mų tyrinėjimais. Kitas geo I : j:. Stirling dabar pasakoja, ką jo ekspedicija patyrė.
į už pačią, tai keliama didelė ir triukšminga puota. Prieš
mio gyvūnai ir žmogus. Taip augalais). Pagalios Permon logas T. Areldas apie žemės
sako Amerikos Gamtos Isto teris kreipėsi į karalių ir var ■ išsivystymo stadijas operuo sala, kurią kalbamoji ekspedicija tyrinėjo, yra 1,700 i pat puotą jaunasis nukerta jaunajai rodomąjį pirštą iki
rijos Muziejaus paleontolo duvių dieną papuošė jo kru ja sekamais skaitmenimis. ■r.y.ių ilgio ir 600 mylių pločio. Olandijos valdžia davė' pirmutinio nario. Jeigu jo pati numiršta, tai tuomet jo vie
gijos skyriaus kuratorius tinę dar nežinomo tuo laiku Ruko pavidalo dujų sąkau- amerikiečių ekspedicijai keliasdešimts kareivių, du dak nas pirštas eina šalin. Jeigu vyras numiršta pirma ir jo
D-ras W. K. Gregoiy. Jisai ĮFrancuzijoje augalo žiedu, pa žemė buvusi 800 milijonų
skaitė šituo klausimu refera- Karaliui labai patiko, ir jis metų, šviesia balta žvaigžde taru. 130 nešikų iš Borneo salos, orlaivį, tris garlaivius, moteris išeina už kito, tai ji netenka antro piršto. Ir taip
tą Hartfordo Trinity Kole suteikė mokslininkui gali žemė spindėjusi 650 milijo mugybę valčių ir kitokių įmonių. Išviso ekspedicijoj buvo vis su kiekvienu nauju vyru ji turi paaukoti vieną pirštą.
gijoj ir pasiremdamas iška mybę auginti ir platinti bul nų metų, geltonos šviesos 400 žmonių.
Todėl pasitaiko matyt moterų, kurių visi pirštai nukapoti.
senomis parodė, kad tuose ves, davė daržą, kareivių ap žvaigžde ji buvusi 530 mili Prasimušę salos gilumon. kur ligi šiol balto žmogaus' Bet ir vyrui nepigiai pati atsieina. Kada jis pasirenka
žemės sluogsniuose. kurie saugai ir lėšų. Greitai paskli jonų metų, raudonai švietu k<a da nebuvo stovėjus, sako prof. Stirling, mes radome
yra susidėję 200,000.000 me do gandas po visą Francuzi- si 500 milijonų metų, o per nematytą ir negirdėtą iki šiol nykštukų tautą. Ji tebegy-| sau merginą ar našlę, tai du vyriškiai iš jos giminių stoja
prieš jį su saidokais ir šaudo jį greitai, kaip tik jie spėja.
tų atgal, yra jau iškasta ją. ir dvarininkai pirko sėk 400 milijonų metų gęsusi ir
vena
dar
akmens
gadynės
gyvenimu,
nežino
geležies,
visus
i
Jis gi vienas turi prieš du atsišaudyt, nuolatos šokinėda
daug gyvybės pėdsakų įvai lų ir sodino bulves ir jas pla stingusi lig dabartinės padė
įrankius darosi sau iš akmens, neturi organizuotos val mas ir išsilenkdamas iš jų vilsnų. Ir retai jis išlieka nesu
riose pasaulio dalyse, bet vi tino. Paskui juos pasekė so ties.
si tie pėdsakai, tai ris žu\iį džius. Greitai bulvės paplito
džios. neturi bažnyčios nei kunigų, nemoka niekam mo- žeistas.
ir varlių liekanos. Kitokių už Francuzijos sienų ir visoj i SALDUS VANDUO VIDU kesčių ir nežino kas yra piktadarystė. Piktadarių šita nyk
Nykštukai turi savo kariumenę, kuri susideda iš kelių
gyvūnų liekanų iš to laiko Europoj.
štukų tauta visai neturi.
RYJ
JŪRIŲ.
tūkstančių tvirčiausių vyrų ir saugoja juos nuo papuanų
Keistas tečiaus dalykas,
tarpio da niekas nėra radęs.
Stockholmo rašoma:
Iš
Salos pakraščiuose gyvena papuanai. Tai yra didelio užpuolimo.
kad
Amerikoje,
kur
bulvės
Taigi pati žemės istorija pa
Norlando pakraščiu ūgio žmonės, visai laukiniai, negrų giminės, bet netaip
rodo, sako D-ras Gregory, ■buvo atrastos, laukinių bul Ties_______
____ jjūrių viena
randasi
viduryj
įuodi kaip Afrikos negrai. Ūgiu jie yra daug didesni už
kad sausžemio gyvūnų tuo vių niekur nerandama. Ir
vieta,
kur
yra
saldaus van
ŠIRDIES PLAKIMAS APKURTINA AUSIS.
dabartinės
bulvės,
kurias
met da nebuvo. Musų prabo
baltveidžius, nes siekia 6 pėdų ir daugiau, kuomet baltveidens.
Jau
ilgą laiką jurinin
amerikiečiai
augina,
yra
at

čiai tuomet gyveno da jūrė
Padidintas 10,000,000,000 kartų, jis virsta griausmu.
kai, kurie apie tą vietą žino, džių vidutinis ūgis yra apie 5 pėdas ir pusę.
vežtos iš Europos.
se.
•semia iš čia vandenį gėri- Išlipus ekspedicijai ant kranto, šitie laukiniai papuanai
Visi, turbut, yra matę stetoskopą, kuriuo daktarai klau
DUONOS
“
KRAUJINĖS
”
mui
Dabar
norima
ištirti,
susispietę
į
būrį
ir
prisiartinę
pradėjo
šaudyt
iš
lankų.
Nu

sosi
širdies plakimo pas ligonius. Pennsylvanijos UniverKUNIGAS PALAIMINO
kokiu
budu
tas
stebuklingaLIGOS.
BANDITUS Į DANGŲ.
smailintos jų vilsnos pasipylė į baltveidžių tarpą kaip lie- -• siteto klinikoj šitoks instrumentas buvo pridėtas prie ligo
‘
sis
apsireiškimas
atsiranda.
Anksti pereito panedėlio Ant pyrago paviršiaus Žinovai yra tuo tarputes tus. Tuomet kareiviai šovė kelis kartus iš karabinų ir ke nio širdies ir sujungtas su radio balsakalbiu (loud speaklytą Rockviev kalėjime, ne kaip kada atsiranda raudo-į nuomonės, kad ta šaldavo liolika papuanų užmušė. Paskui per juos perskrido orlai er),-kuris padidina garsą 10,000,000,000 kartų.
toli Philadelphijos. buvo nu nos dėmės panašios į kraujo vandens vieta viduryj jūrių vis ir numetė jų tarpan keliatą bombų su nuodingais gaBandymai buvo daromi klinikos auditorijoj, kur 200
žudyti elektros kėdėj 4 ban lašus. Šitokius apsireiškimus i stovi susirišime su kokia
zais.
Orlaivio
pasirodymas
ir
baisus
jo
motoro
parpimas
I
i
medicinos
studentų buvo susirinkę lekcijos klausytis. Li- ditai, kurie pereitą vasarą prasti žmonės skaito stebuk-1 nors upe, kuri giliai po jūrių
apiplėšė Olney miestely ban lingais. Senovėje dėl tokių! dugnu teka ir kurios vanduo laukinius taip išgązdino, kad jie pradėjo bėgti ir slaps gonių buvo keliatas, visi sergantis širdies ligomis, ir kiekką ir paskui bėgdami nušovė apsireiškimų daugybė žmo-! kažin iš kokios priežasties tytis.
I vienas jų buvo įvežtas ant ratukų lekcijų salėn ir jo širdies
policmaną. Jie vadinosi Cur- nių neteko gyvasties.
Paskui
prof.
Stirling
orlaivio
apžiurėjo
visą
salą
ir
plakimas balsiai demonstruotas.
ties šia vieta i juros viršų». naA
rv, Bentley, Juliano ir Dor- Šita kraujinė duonos liga reina. VienokV mokslininkai
pasirinko vietas savo tyrinėjimams. Salos vidurys labai į
Sukabinus pirmutinį ligonį su radio aparatu, salėje su
pasidaro dėl bakterijų "Bac. tur būt, dar gana ilgai gal kalnuotas, ir tuose kalnuose gyvena nykštukai. Savo na
ris.
ūžė lyg ir griausmas.
Cuny, Juliano ir Dorris prodigiosus." Šios bakterijos vas laužys, kol tą paslėptinę
melius
jie
darosi
medžiuose,
taip
kaip
voverės
lizdus,
arba
“Tai yra širdies plakimas," paaiškino studentams D-ras
buvo katalikai ir prieš, mirtį auga.dauginasi ir ant duonos ištii-s.
prilipina
juos
prie
stačių
uolų
krantų.
Nėra
tai
namai,
bet
katalikų kunigas juos Tšspa- sudaro ;raudoną dėmę krau
C. J. Gamble, kuris kartu su Bell Telephone kompanijos
tiesiog guštos. sukrautos iš palaidų šakų, išklotos lapais inžinierium Hopkinsu darė šitą demonstraciją.
viedojo ir palaimino i kitą jo lašo didutho.
KAS GIMDO BOLŠE
pasaulį. Nors dūšių ganyto-) Toki‘‘kraujo lašai" atsi
arba sausa minkšta žole, be langų, be durų, tik su skyle iš
VIZMĄ.
“Plakimas yra padidintas dešimtį bilionų kartų.” tęsė
jas užtikrino juos, kad Die-įranda ant plotkelių (šv. sa I
vi-no šono įlindimui į vidurį.
toliau daktaras. “Įsidėmėkit: ne dešimtį milionų. bet de
laikraščiai py
vas yra mielaširdingas ir ;at-Įkramentųr.laikomų bažny-1
;avo ugiu šitie žmonės retai kada pasiekia 4 pėdų. Ka-I šimtį bilionų!”
sta,
kad
randasi
bolševikų.
leidžia didžiausias nuode-! čiose šiltai ir drėgnai. Šitokį. Sako, kad socialdemokratai
mes, bet banditai turbut ne apsireiškimą skaitė Dievo į bolševikus veisia ir tt. Bet dargi jie maitinasi šaknimis ir kaikuriais javais, kuriuos; Plakimas buvo nevienodas. Kartais jis dundėjo, kaip
sitikėjo į dangų patekti, nes rūstybe uz nusidėjimus, kurį štai vienas rimčiausių katali , 'f ’ ra jau išmokę sėti, tai jų kūnai da nėra taip išsivystę kūjo smūgiai, mušami i tuščią bačką, o kartais ūžė kaip
buvo labai nusiminę ir vos reikėdavo išpirkti krauju.
kų šulų kun. Kemėšis "Ryto" kai o musų: jų pilvai išrodo kaip puodai, o kojos kaip bi- apkūrenantis griausmas.
galėjo ant kojų pastovėt.
Panašių
raudonų
dėmių 2^
?! L.,
So rašo:
- ilgos, laibos ir sulinkusios. Drapanų jie nenešioja,
.
x
rašo: “Musų krašto
Studentų veiduose buvo didžiausis nusistebėjimas. Jie
atsiranda ir ant žydiškų ma- ekonominis skurdas, tai vie- r.es jos jiems nereikalingos ir jie nemoka jų pasidaryti.
niekuomet nesitikėjo, kad širdies aparatas, kuris pumpuo
MINYKO BACON’O
cų.
jeigu jos laikomos šiltaiInas rimčiausiuju bolševizmo
.
<
lyvulių,
kokie
yra
žinomi
baltveidžiams,
pas
juos
nėra
:
ja žmogaus kūną, gyvybę, darytų tokį didelį bildesį.
“GYVATINĖ.”
ir drėgnai. Dėl šitų apsireišapsireis-l sąjungininkų - ‘ Jei eskurdas
bet
jie
turi
jau
prisijaukinę
laukinių
kiaulių.
Tankiausiai
Pennsy lvanijos Universi kimų žydus įtaria, buk jiejgjm(j0 bolševizmą. t«,
D-ras Gamble jiems paaiškino, kad šita mašina buvo da
tai kam
teto lotinų kalbos profeso imacoms VartOja katalikų krikščioniškas “Rvtas" .pilus b' t^i jiems pasitaiko valgyt kangaru mėsą. Tai gyvūnas,: roma Bell telefono laboratorijose per 7 metus ir dabar tik
rius Burke išvertė popie kraują. Žydus,
kurį musų kraštuose galima pamatyt tiktai zoologijos dar pirmu kartu demonstruojama. Jos tikslas esąs padėti stu
ydus. pas kuriuos
kuinuos tą bolševikus
x‘” skurs’bolševikus?9 Rrik
Reikėtų
žiaus Klemento IV įsakymu pastebėdavo macas su tokiuį^^L^^
žuose. Savo kūno sudėjimu jis primena žiurkę, tik dau- dentams geriau susipažinti su įvairiais širdies plakimais
parašytąjį minyko Bacon’o neva “krauju , senovėje su-!ir bolševiku,
giau suaugęs į nepaprastai didelę savo vuodegą, kuria pa darant ligoniams diagnozą.
"_______
veikalą “Opus Majus," kur degindavo. Sako, kad 1292 ■
sutraukta visas tų laikų ka [metais Vokietijoje buvo su-jP1RMUTINIS DANGARĖ- siremdamas jis visuomet straksi. Jis yra tokio didumo,
kaip avis. Kangara pataitė savo papilvėj turi krepšį, į ku-,
----------------talikų dvasiškuos “mokslas" •degirita apie 10 tūkstančių'
MIS RUSIJOJ.
AR NUSKENDĘ LAIVAI PASIEKIA JŪRIŲ
1
į
susidėjus nešiojasi savo mažus vaikus.
ir “išmintis.'’ Tarp kitų daly •žydų.
Charkove yra statoma.- ] 1
DUGNĄ?
kų tenai yra aprašytas ir ■ Yra ir juodos duonos aukštų triobėsys valdžios Ekspedicija pamatė nykštukų tautą pirmu kartu 7 mg“gyvybės eleksiras,” kuri “kraujinė" liga, kurią suke ofisams. Jo pastatymas iė- ~ėjo. 1926 metų. Kuomet prof. Stirling su lakunu Hoyte’u
Jūrėse nuskęsta daug laivų. Vieni jų žųva nuo audrų, o
tuomet kunigai laikydavo di * lia grybeliai, vadinami “Oi- šuos $4,500,000. Bus tai aukkiti susikulę su kitais laivais. ‘‘Titanikas" nuskendo su
deliu vaistu gyvenimo pail I dium aurantiacum." Šita liga (ščiausis namas visoj Rusijoj. perlėkė viršum jų galvų, jie nusigandę sukrito ant žemės ir
piadėjo slėpti savo galvas. Bet kuomet orlaivis nusileido žmonėmis praplėšęs savo sieną į ledų kalną. O kiek laivų
ginimui. Dabargi pasirodo, būna ne ant duonos pavir
sako prof. Burke, kad tas šiaus. bet duonos viduryje, AUTOMOBILIAI UŽIMS žemėm jie pradėjo nedrąsiai prie jo artintis. Tūli jų šuka buvo paskandinta per paskutinį karą?
Kįla todėl klausimas, kur nuskendę lavai dingsta —ar
vaistas buvo paprasta “gy- minkštime,
KUPRANUGARIŲ. VIETĄ. vo ir bandė pamėgdžioti mašinos užimą. Jie negalėjo atvatinė” ir sveikatos žvilgs-Į
žvilgs-1 Kada Aleksandras Makejie nueina jūrių dugnan ir riogso tenai, pakol rudis juos
Franc-uzų kompanija žada stebėti baltveidžių veidais ir jų apsirėdimu. Vienas jų bu
niu jokios vertės neturėjo, donietis laikė apgulęs miestą
suėda? Šių laikų mokslininkai yra linkę manyti, kad lai
Minyko Bacon’o receptas ši- Tyrą, kareiviai, pamatė duo įvesti Afrikos tyruose (Sa vo drąsiausis ir jis pirmutinis prisiartino, dalydamas pa- vas, nuskendęs gilioj vietoj, jūrių dugno niekuomet nepa
tam vaistui yra toks: sutrin- noje raudonas dėmes, buvo charoj) autobusų susisieki 'veikinimo ženklus. Kaip vėliaus pasirodė, tai jis buvo
• tas auksas, sugrusta žalčio labai nusigandę. Bet gudrus mą. Dabar žmonės keliauja nykštukų vadas ir vadinosi Igun. Jam paliepus, kiti nykš siekia.
Mes žinom, kad įmestas į vandenį gabalas geležies tuo
mėsa, gyvatės skūra, imbie- kunigas Aristander šitą apsi- per Sacharą kupranugariais. tukai atnešė užmuštą kiaulę, kaipo auką atėjūnams.
ras, žemčiūgas ir razmari- reiškimą kareiviams išaiškiBet jeigu įmesime tą pačią geležį į gyvąjį
Pradėjus tyrinėti jų gyvenimą, ekspedicija užtiko ke jaus nuskęsta.
NUŠOVĖ BAŽNYČIOS
sidabrą,
tai
ji
plauks
paviršium. Kodėl? Todėl, kad gele
nas.
.!no šitaip:
.7Sraujo
- . lašai duoliose vietose žmonių skeletus (kaulus) užmautus ant kuo
EGMBININKĄ.
-------------- nos viduryje, tai yra Dievo
žis yra lengvesnė už gyvsidabrį.
San Franciscoj policija lu. Iš to buvo suprasta, kad šitie nykštukai yra kanibalai ir
BULVIŲ ATSIRADIMAS apreiškimas, kad pilies įgula
Tas pats fizikos dėsnis veikia ir jūrėse. Jūrių gilumoj,
EUROPOJE.
greitai turės kraujo pralieji- 'nušovė žmogų, kuris padėjęs. valgo žmc^ieną. Vėliaus betgi išsiaiškino, kad taip nėra.
kur keli tūkstančiai sieksnių vandens guli viršuje, spaudi
Bulvės rastos Naujoje Že- mą. Kareiviai padrąsinti ši- prie didelės katalikų bažny
mas yra toks didelis, kad geležis pasidaro daug lengvesnė
mėje, ’^7rikoje7Mokšji“apsireiškimu
” su di- čios durų uždegta bombą
............. tokiu
...
'
norėjo
pabėgti.
-Jo
vardas
už vandenį, ir ji skęsti tenai nebegali. Taigi ir nuskendęs
ninkas Permonteris pirmas džiausiu smarkumu puolė
Tai Buvo Naktis.
rado bulves Kanibalų kai- miestą ir jį paėmė:
f nesužinotas.
laivas, kuomet jis pasiekia tokio gilumos laipsnio, kur vanT
Tai buvo naktis, upė tykiai bangavo,
nuošė. Jis, grįždamas Euro-! Duonos kraujinė liga buvo
, IA M AITIM.
dens spaudimas toliaus darosi jau didesnis už laivo sunku
pon, atvežė bulvių sėklų ir paMebeUr Pajuje J843f
MAITINA
Skaisčiai mėnulis žibėjo:
mą, sustoja skendęs ir pradeda po vandeniu pluduriot, ne
mėtais
ir
Alžire
1847
metais
' rūpinosi taip naudingą maiš
Prie upės kranto nendrės lingavo,
galėdamas nei dugno pasiekti, nei į viršų iškilti.
teikti Francutui augalą paskleisti tarpe bet tada jau žmonių nedegi-ĮįfĮ
Pagarsėjusi “Louisitania," kurią vokiečių submarinas
O prie jų vargšas sėdėjo.
Fhmcuzijos sodžiaus gyven no, nes priežastys tokio ap žijoj-yra 700.000 karo inva
karo metu paskandino su $5,000,000 aukso ir keliais šimtojų;' tuomet Francuzijoje sireiškimo jau buvo žino lidų, kuriuos valstybė turi
Veltui
jį
ramin
o,
veltui
jo
g
ailėjo
maitinti.
Jie
yra
taip
sužeis

mos.
...
■
, tais Amerikos piliečių, nuėjo jūrių dugnan ir nusėdo į
Siautė badas ir jis manė bul
ti; kad negali dirbti jokio
Mėnulis ir nendrės — gamta,
vinis jį nugalėti. Patsai Persmėlį 65 sieksnių gilumoje. Ji riogso toj pačioj vietoj ir iki
LEDŲ GADYNĖS
darbo.
monteris vaikštinėjo po soJis
savo
vargų
pakelt
negalėjo,
šiai dienai. Bet jeigu ji butų nuskendus daug gilesnėj vie
LIEKANA.
džius, rodė žmonėms kaip
toj, pavyzdžiui, pietų Pacifike, tarp Kermadekų ir FriendIr bangoms tapo skurdo auka...
sodinti ir, pagaliau, kaip iš Netoli Permės miesto Ru- VIENA DIENA DU KART
MATĖ SAULĖLEIDĮ.
lv salų, kur yra daugiau kaip 5 geografinės mylios gilumo,
bulvių produktų pasigaminti sijoj rastas po žeme graziauTai
buvo
naktis,
upė
tykiai
bangavo,
ji nebūtų dugno pasiekus. Neturėdama gana sunkumo ap
maistą. Šis jo darbas nedavė sia^j ledo urvas 20 mylių il- Anglijos lakūnas po saulė
Liūdnai
mėnulis
žiurėjo,
,
lauktų
Tad jis krei- gurno. Jis susijungia su ke- leidžio pasileido lėkti i Pa
galėti milžinišką vandens spaudimą, ji butų patekus į jūrių
lauktu vaisių.
vaisių.
ryžių.
Pakilęs
6000
perlų
nisi
įkunigus,
mokytojus
ir
į
liais
požeminiais
ežerais
ir
Prie upės kranto nendrės lingavo,
pisi į kunigus
sroves, kurios teka daug žemiau nuo paviršiaus, negu koks
vėl pamate
pamatė sauię
saulę ir antri
£•22. jryventOJUS,
ffvventojus, lSrtMiine-upe.
išrodinė- upe. ila
a;’esanti
esanu liekana
negana to
io leie-.vei
bent žmogus ar submarinas gali nusileisti, ir butų klajojus
Linguodamos auką lydėjo...
(hunas bulvių naudą ir ra-'dyno, kuri, prieš tūkstančius’kartu matė saulės nusileidi
V. Knyva.
tamsiose okeano gelmėse gal iki šiai dienai.
' gindami padėti jas įveisti metų dengt pusę Europa mą.
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Pajieškau brolio Adomo Valukonio,
ką. O kad tu man užsilikę-,
Suvalkų rėdybos, Balbieriškio parapi
PAJ1EŠK0JMAI
tum, tai štai imk nuo mano j
jos, Markių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie jį žino malonėkit pra
krutinės kryžių, ir še tau
Jieškau Antano Keršulio, girdėjau nešti, už ka busiu dėkinga.
i 12 i
su 5000 dolerių,
tuk 1925 m. jis gyveno Scrantoft, Pa.
DOMICĖLĖ VALUKON1UTĖ
Jis v ra geras smuikininkas ir tur bro 9 Laflin Rd . Inkerman, Pittston, Pa.
aš turiu prie savęs.
lį I’etra. Iš Lietuvos paeina Raseinių
.Išsiimk tušavo pinigus iš
.-■ps' ričių. Matonis pats atsisaukt ar
• APSIVEDIMAI ■
ba žinantieji teiksi.- panešti.
■banko ir sudėk kartu su ma
Pajieškau draugės apsivedimui; ga
WM.
WAST
DETROIT, MICH.
amerikiečiai, suaukaujame ,no pinigais."
li būti mergina, ar kad ir buvus vedus,
132 Canipbell št^
Akron, Uhity.
Pirma ir dar negirdėta proga visiems
nuo 35 metų iki 45 m. Aš turiu bizni
L. P. Kliubas ir komunistų bolševikųi
parengimuose
Mergina per ilgus metus
Chieagoj, bet gelėčiau išvažiuot ir apMorta
Norkaitė’
i
ii'
r.ė.
pajieš“bendras frontas.”
Mat, tie kontrabanščikai sunkiai dirbdama turėjo su
Amerikos lietuviams kurią teikia savo
ka» pusseserės Agnieško- JaučkojStės sigyvent ir kitose valstijose. Norinti
ir Iiomininko Daunio. Užbresėių kai daugiau sužinoti parašykit laišką.
skaitytojams Amerikos lietuvių dienraš
Lietuvių Pilietinimo Kliu- 1nešindami oinigus per rūbe- sitaupius banke 2000 dol.
J. GREEN
. ,
mo. Papilės parapijos. Kas apie įuos
žiu,
kartais
“
pamiršta"'
juot
Jaunikio įkalbėta ji tuojaus
bas yra viena iš geriausių
žino malonė- pranešti erba 1‘aijs teik 4200 S. Western avel, Chicago. I1L
tis
—
NAUJIENOS.
!
's darbinin įubėgo į banką išsiėmė visus
sis, atsija-’’ ti.
pašalpinių draugijų Detroi perduoti
Pajieškau apsivedimui merginos.
MRS. MORTA AKLNLSs
kams
Kiekvienas
lietuvis
vyras
ar
moteris,
kuris
prisius
rinigus
ir
parsinešus
namo
te. Už 50c. mėnesinių duok
2119 W. 69-th st.,
Chie-. go, Iii- Norėčiau gauti protingą ir kiek pamo
Sausio 30 d. įvyksta taip sudėjo kartu su jaunikio,
kytą. Aš esu 45 metų, turiu Sat«t dirb
žemiau išpildytą blanką sykiu su $7.75 gaus dienraštį
lių nariai ligoje gauna 9 dol.
Aš, Amelė Kaminskienė. pajieškau tuvę, nevartoju gėrimų. Savo paveiks
vadinamo
“
bendro
fronto"'
“NAUJIENAS” kasdie per visą metą ir Travel
>000 dol., taip kad išviso pa
pašalpos.) sąvaitę ir pomirti
seserų Liudvisės ir Stanislavos po vy lą prisžųskit kartu su laišku. Atirekonferencija.
Čia
pasirodė,
Box 193 D
sidarė
7000
dol.
Palikę
tam
rui Valantinienės. Keuiri metai atgal suvkit:
Accideni Policy ant sumos $10,000. kuris bus aianokčnės 100 dol. išmoka iš Kliu
R. 2,
U’arrcn, Mich.
gyveno 4630 Francisco avė.. Chicago,
kad
darbiečiai
pasibijojo
tikroj vietoj pinigus, jiedu
tas irgi per visą metą. “NAUJIENOS” yra padariusios
bo iždo ir po 1 dol. sumeta,
III Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų
šaukti į konferenciją visas išėjo su savo reikalais ir ant
Pajieškau gyvenimui draugo, tarpe
reikalą arba žinantieji malonėkit pra
sutarti »u Inter Ocean Casualtv tnsuiance Co.. kad
visi Kliubo nariai.
28
ir 40 metų. Geistina kad butų nors
nešti,
busiu
dė
’
inga.
“NAUJIENŲ” skaitytojai galėtu pasinaudoti šita ne
Kadangi prie Kliubo ly Detroito progresyves drau- gatvės jiedu persiskyrė.
kiek pasiturintis. Gali atsisaukt kad ir
JOSEP1I KAMINSKI
722 Bennett st.. tVilmington, Dėl. gyvanašlis, kad tik neturėtų savo vai
paprasta proga. — už kelis centus apdrausti savo gy
giomis teisėmis priklauso gijas.kad nesusidarytų jiems # Neilgai trukus mergina
kų. Aš esu gyvanašlė 28 metų, turiu
priešingų
minčių
delegatų
1 oarėjo namo ir puolėsi pasi- j
vybę laike netikėtos mirties ar susižeidimo. “NAUJIE
vyrai ir moteris, tai Kliubas
vieną kūdikį, esu pamokyta, moku ke-i
Pajieškau
J.
Pauliaus,
pirmiau
gy

NŲ” skaitytojas turėdamas Travel Accident Policy. jei
smarkiai auga kaip narių didžiuma ir todėl darbie šiurėt turto. Atidarė skrynu-|
veno 5542 So. Shields avė.. Chicago, lias kalbas. Aš esu laisva, todėl geis
111. ir Antaninos Žukauskaitės, gyve tina butų, kad ir vaikinas atsišauktų
gu netikėtai butų užmuštas — jo pašelpgavis gaus
skaičiumi, taip ir turtu. Na čiai ignoravo LSS. 116 kp.. tę — ir ką gi? Skiynutėj ji i
no Chicagoi. Turiu svarbų reikalų su laisvų pažiūrų. Jeigu kam reikalinga
§10.000. arba jeigu pats netikėtai netektų rankų, kojų,
rių yra virš dviejų šimtų, o Tėvynės Mylėtojų kuopą. •ado pora naujų dolerių iri
sirašyti. Prašau atsiliepti arba apie gera šeimininke, lai tuojaus atsišau
Sandaros
kuopą
ir
kitas.
Bet
juos "žinančiu pranešti šiuo antrašu: kia. Su pirmu laišku atsiųskit savo!
pluoštą prikarpytų senų laik
regėjimo irt. t. gautų taipgi $10,(MM), arba jeigu eida
pinigų banke apie 7000 dol.
paveikslą. Katras paveikslo neatsiųs;
S. VILKAITIS
užtat jie organizavo savo ak
tam ant laiško neatsakysiu.
mas gatve ar viešo namo gaisre butų sužeistas gautų
21b Manning avė., Toronto Ont.,
Komunistai (darbiečiai) lų davatkų ir vaikų kuopas, raščių. Reiškia jo» visas tur-'
MRS. M. P. S S
Canada.
tas
2000
dolerių
—
dingo.
S500 ir t. t. Visi tie kurie prisius $7.75 iki Balandžio
F. O. Box 1507,
Detroit, Mich. ;
žinodami, kad Kliubas turi kad tiktai sudarius savujt;
;--------------------------------------------------- -j
Kavalierius
daugiau
nebesu

Pajieškau Domininko Stulpino, Vile
30 d., 1927 m. tuii progą gauti “NAUJIENAS” k-sd:e
šitiek kapitalo, norėtų kaip delegatų konferencijoj di
mo Šlioro ir kitų draugų, paeinančių ! Pajieškau apsivedimui merginos arA
per visą metą ir virš paminėtą Policy ant $10.000.
nors tą kapitalą paimti į sa džiumą. Ir tas jiems pasise grįžo.
nuo Kuršėnų. Šiaulių apskr. Kas apie ba našlės, tarpe 20 ir 30 metų am-J
b
Neturėdama
ką
daryt,
žiaus, katra mokėtų lenkiškai kalbėti.*
j;
metams
juos
žino malonėkit Dranešti.
Tiems kurie užsirašys vien “NAUJIENAS”
vo rankas, nes jie mat bijo, kė. Konferencijoj iš 36 dele
Aš
esu vaikinas 30 metų, doras, neANTANAS ZIMANTAS
girtuoklis ir pasiturintis. Meldžiu kar*
kad tie pinigai “nepražūtų” gatų darbiečių buvo du treč mergina pranešę policijai. u kaina $7.00.
15
Lyman
st.,
‘
Boston,
Mass.
Bet kavalierius jau spėja iš'
tu fu laišku ir savo paveikslą prisiųs
buržuaziniuose bankuose.
daliai ir viskas ėjo jiems ant šio miesto prasišalint.
žemiau talpinamą blanką išpildykite ir iškirpę
Pajieškau draugo Mykolo Baliuno, ti. kurį ant pareikalavimo Sugrąžinsiu.
Sausio 9 d. L. P. Kliubo naudos, nežiūrint pasiprieši Šitos merginos nelaimė lai
nacina iš Kauno rėdybos. I.iezų kaimo, Platesnių žinių suteiksiu per laiškus!
sykiu >u $7.75 prisiuskite i “NAUJIENAS”.
i Pirmiau jis gyveno Camhridge, Mass., Rašykite tuojaus šiuo adresu: S. L.
susirinkime darbiečiai pri nimų iš mažumos pusės. Rei būna pamokinimu kitoms
Bok 97,
Kayford, W. Va. j
‘ o du metai atgal išvažiavo į New Y or
Bi AN K A -----------------n
r
davė laišką, kuriame prašo škia. darbiečiai susišaukė ne- merginoms.
ką
Dabar
mes
nežinom
kur
jis
randa

K. M.
Pajieškau apsivedimui . našlės arbd
si. Kas apie jį žino, meldžiu man pra merginos,
ma, kad Kliubas išrinktų du kurias draugijas ir pasižabo
katra turi save farmą. neš
NAUJIENOS, '
nešti, už ką busiu labai dėkingus.
aš norėčiau gyventi ant fartnos. Pra^
delegatu į kokią tai konfe jo, kad pagelbėtų rinkti au MONTREAL. CANADA.
1739 So. Halsled SU
J J. SLAZAS
Chicago. III.
48 Washington st., Cambridge. Mass. šau atsišaukti per laišką ir savo pa
renciją. kur busiąs išdirbtas kas į kontrabanščikų fondą.
veikslą prisiųsti. Be paveikslo neduo
Iš lietuvių darbuotės.
siu atsakymo. Aš dirbu fabrike, bet
GERE “NAUJIENŲ" AFM.:
planas kovai prieš fašistus.
Jurgis
Brilvica,
pajieškau
giminių
Konferencijoj buvo užmeVasario
27
d.
Kvetkauskio
man
atsibodo vienam gyventu Turit!
šiuo m i laišku prisien- :u $7.75 ir Drįsau t*ž šituos
ir pažįstamų. Pajevonio parapijos,
Laiškas priimtas ir nutarta tinėjama darbiečiams, kodėl salėj buvo suruoštas lietuvių
pmigu.- tuoj man pradėti s:ų-ti “NA! JIENAS’ kasdie per
J’advarniškių kaimo. Malonės atsi pinigų ant pradžios gyvenimo. Esu
42 metų amžiaus.
P. A'.
••
rinkti delegatus. Čia darbie ! jie
visą meta ir prisiųsti TRAVEL ACCIDENT POLKA
šaukti.
JURGIS BRILVICA
nešaukė LSS. 116 kp. ir vakaras. Buvo suvaidinta
Chąplin Coal Co.. Morgąnteun. . Vą^
sekamu
adresu:
!
519
Florai
Park
avė.,
Flynt,
Mich.
čiai norėjo savuosius dele kitų draugijų. Darbiečiai
Pajieškau apsivedimui merginos
Vardu- pavardė ........... '■--------- —.........
Amžius
gatus pravesti į konferenci “aiškinosi.” kad pašauks se vieno akto komedija “Neno
' Pajieškau savo draugo Vlado Kop- tarpe 25 ir 35 metų amžiaus, be skir
rėjai
duonos,
tai
graušk
ply

kos, Mikniūnų kaimo. Niedzingio pa tumo tikėjimo, bite mokanti ir supranl
ją, todėl išstatė kandidatūrą kančioj konferencijoj. Bet tas.” Taipgi buvo pasakytas
Adresą- < gatve ar Box No.)
rapine. Alytaus apskričio. Turiu prie tanti dorai gyventi. Aš esu vaikinai
apie pustuzinis darbiečių. kaip girdėjau, socialistai ii puikus monologas. Vaidino
: jo labai svarbų reikalą. Kas apie jį 35 metų amžiaus, vidutiniu ugie ir
Miestu ir valstija
....... --................................................
į žino meldžiu pranešti arba jis pats lai išžiuros. taipgi pasiturintis. Platesnei
Bet ir ekstra kairieji — ap- kitos pažangios kuopos atsi
atvažiavusieji iš
i atsišaukia šiuo adresu:
Kam nuvedi pomirtinę (vaidas ir pavarde pašelpgavioj
žinias apie save suteiksiu per laišką!
švietiečiai pastatė savo du sako siųsti savo delegatus į nesenai
JOHN DEGES1UNAS
Merginas prašau atsišaukti šiuo ad-i
Lietuvos
jaunuoliai
ir
savo
25
Barclay
st.,
Worcester,
Mass.
kandidatu ir balsuojant abu sekamą konferenciją, nes užduotį atliko puikiai. Gar
resu:
J. B. N.
-.4121.
P. (J. Box 4O7.’v Johnstou City, I’L
du apšvietiečiai , laimėjo. darbiečiai jau viską sudarė bė jiems už tai.
?
Pajieškau savo tėvo Motiejaus Ma
• J—;
tusevičiaus. kuris seniau gyveno kasy —
Vadinasi, darbiečiai praki pagal savo kurpalį pirmoj Čia yra pusėtinas būrelis Į■
jlĮį
klų apielinkėj West Virginia valsti
šo. Delegatais išrinkti A. Le- konferencijoj.
Reikalavimai
joj. Kas apie jį žino meldžiu man prasusipratusių lietuvių jauni-!
:
,
nešti
arba
jis
pats
lai
atsišaukia
šiuo
vuiis ir J. J, Bimba.
MOTERIS
NORėTŲ VĄfcflb PK1I
Ant galo dar turiu primin
bet kol kas nėra jokios į
adresu:
EDWARD SAVAGE
>AMV . turi 2 mergaites’,'apife 39 m<
Duotas įnešimas, kad de ti, kaip yra eikvojamos au mo,
Eccles. W. Va.
organizacijos. Butų labai įtikiu kiyžioku. O dar netaip Jack Sharkey (Žukauskas) Į
tų amžiaus, svitai’įftįražios išvai į
legatai išsireikštų, kokios jie kos, kurias darbiečiai suren geistina, kad jaunimas susi-jsenai jis buvo didelis laisva- Jo garbei buvo surengta iš • I
dosi. Taipgi sHtįųįJįF* apsisėsti s
Uršulė Mažiuknaitė, jieškau dėdės protingu vyru. PlačiaV ‘Susižanot t'-i
nuomonės laikysis konferen- ka buk kovai prieš fašistus. organizuotų į kokią-nors manis.
J. G.
kilminga vakarienė, i kuriąĮ Pranciškaus Mažiuknos ir pusbrolio laišku.
R. P-LY
<111
cijbj. Pirmas atsistoja J. J. Sausio 1 d. darbiečiai šau kuopelę ar rateli ir išplėstų
Kasparaičio, abudu paeina iš PsO. Box 130,
' - ".Aasnua. N. H.
atsilankė daug svečių, kaip Antano
Pavandenio parapijos, Meksodžio kai
_____
3
Bimba, nesenai sugrįžęs iš kė masinį susirinkimą, bet, savo darbuotę.
Vietinių, taip ir iš aplinkinių mo. Seniau gyveno Chicago. fll.. da REIKALINGAS FARTa 7
Akrcn,
Ohio.
Sausio
30
d.
> Lietuvos. Jis pareiškia: “Vi norėdami daugiaus sutrauk
bar nežniau kur. Kas apie juos žino,
Kaimynas.
NERIS.
į čia kalbėjo komunistas Žal- miestų.
malonės pranešti arba patįs teiksis at
siems jau yra žinoma, kad ti publikos ir prisikolektuoti
J
akmens
ir
marmuro paminklų išNekurtose
dirbtuvėse
dal

sišaukti.
(12)
dirbystę; nevedęs jr gabus žmogus.
Darbininkų Partijos nariai pinigų, ant apgarsinimų ne WATERBURY, CONN. i dokas iš Chicagos. Savo bai eina silpnai. Senus darbuURŠULĖ MA2IUKNA1TĖ
Rašykit, aš suteiksiu platesnių žinių
tai specialistai fondų tvėri padėjo savo vardo, tik pažy Iš Lietuvių Neprigulmingo “prakalboj" jis niekino de ninkus atleidžia iš darbo, o P. O. Box 113, Vest Groton, Mass. apie
šį biznį. A. BACVINKA
(12>
mokratiją
ir
tuos
žmones,
me. Todėl nėra abejonės, mėjo “Protesto prakalbos Politinio Kliubo darbuotės.
Baltimore. Md.
Pajieškau Petro Baranausko. Jono 1292 Beiair Rd..
naujus
priima
už
numuštą
kurie stoja už demokratiją.
ir Kazimiero Danisevičių, visi Narei
kad ir toj konferencijoj bus prieš fašistus Lietuvoj.” Tas
mokestį. Darbininkai šitokiu j . ori4 kaimo, Pakrojo parapijos, CHICAGIEČIAI TĖMYKIT
Apart
nesąmonių,
Žaldokas
Kliubo
pastangomis,
ne
kalbama apie tvėrimą fon aiškiai parodo, jog jie neturi
ir kiti draugai, kurie mane paIšsiduoda kambarys švarus ir švie
nemažai ir primelavo. To- darbdavių elgesiu nepaten taipgi
ž'sta malonės atsiliepti. Ir kurie pa sus, su visais parankumais, pas sma
do ir rinkimą aukų kovojan pasitikėjimo Amerikos lie senai tapo paskirtas miesto ikiems
” kurie kinti ir pavasarį žada strei- žįsta minėtas ypatas, malonės man gia gaspadinę. su valgiu ar be valgio.
tiems su fašistais I sietuvos tuvių visuomenėj, kad ne teismo klerku kliubietis Al-1Ispiauja“kalbėtojams,
Dranešti. kur jie randasi, už ką busiu
MRS. DONILA
(16>
ant faktų ir teisybės, kuoti.
dėkingas.
(12)
3531 S. Parnell areChkag.'i. III,
darbininkams. Aš sutinku, bijosi savo vardą skelbti, bert Bronsky.
Nekoksai
Bartulis,
atvąJONAS SALT1NSKAS
yra: tūrėtų būti uždarytos svetaii
kad butų renkamos aukos prakalbas susirinko gana Ant 30 d. balandžio
NORIU GAUT .ADRESUS
’
iŠ K A11697 E. St. Louis St, Djtroit, Mich.
niu
dūris.
žiavęs
iš
Peabody,
Mass.
nuNADOS tų kompanijų
nijų. kurion išdirba
kovojantiems Lietuvos dar daug žmonių. Aukų sulinko rengiamas Kliubo metinis
Liudvinavo Petras. ( skriaudė J. Monkevičių, pas Aš. Kazimieras Itu’.s’as. pajieškau mainom* Karukus arba Budinus. Ku
bininkams prieš fašistus, bet $113.00. Iš tų aukų komuni- balius, į kuri yra pakviestas,
rie prisius kompanijų adresus, skiriu
kuri buvo apsigyvenęs ir savo draugo Juozo Makarevičiaus, 50c.
kaipo
garbės
svetys,
lietuvių
J. WERNIS
(Irt
1902
m.
gyvenom
abudu
Waterbury,
su ta sąlyga, kad aukos butų■ stų Aido Choras priešakyje
prasišalino. Patartina nepa Conn., o 1904 m. gyvenom Stubenville, 12850 Arlington
st- N. Detroit, Mich.
kumštininkų
čampijonas
Akron.
Ohio.
Vasario
19!
siunčiamos tiesioginiu keliu su Chicagos “klieriku” p.
žįstamų žmonių apsisaugo!. Ohio. Dabar nežinau kur jis gyyena. KAS NORI DIRBT ANT FARMOS
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji ma
į Lietuvą, o ne per Brookly- Kvedaru už dvi daineles pa Jack Sharkey (Žukauskas) d. SLA. 198 kuopa statė sceKeliauninkas.
lonėkite pranešti, busiu labai dėkin atsišaukit tuojaus. Turį mokėt melžti
iš
Bostono.
________
i)oj veikalą "Susiprato.” Lono darbiečių fondą. Aš bu ėmė $10.00.
gas. Noriu susirašyti laiškais. (12) karves. Su mokesčiu sutiksime. Klaus
kit ypatiškai ar fh-r laišką.
Kliubas
visuomet
stoja
už
i
Šimas
visais
atžvilgiais
labai
KAZIMIERAS DULSKAS
vau Kaune ir susitikau su Kiekvienas darbininkas,4
K.ENOSHA, WIS.
JAMES USAVICIUS
84
Caniden
st.,
Methuen,
Mass.
413 Highland st E. Bridgewater. Maš:
laisvai protaujančiais ir ko eidamas į tas prakalbas, tu lietuvius, o lietuviai už Kliu-' nusisekė ir aktoriai savo ro- Kurie norit užsirašyt “Kelei
C. M. les išpildė puikiai. Garbė už vį"’ arba kokių nors knygų užsi- Pajieškau sesers Marės Baratinsvojančiais prieš reakcinin rėjo savo mintyje paduoti bą. Taip ir reikia.
NAUJOS KNYGOS.
tai lošėjams. Publikoj teko sakyt. , gali kreiptis prie musų kaitės, ištekėjusi už Benesiuno. Aį>ie
kus Lietuvos darbininkais, protesto balsą prieš Lietuvos
35 metai atgal jį gyveno Shenandoah.
Graži
Mageliona. kaina...........25c.
.p
-g
D
girdėti balsų, kad jeigu to- agento, jis patarnaus teisingai. Pa. .Jeigu kas apie ją ką nors žino, ar Michaldos
kurie manęs klausė: ‘Ką jus, smurtininkų pasielgimą ir
Karalienės Pranašavi
vakai, malonės Dranešti. (121 mai. kaina ........
25c.
amerikiečiai, tenais darote, aukojo savo sunkiai uždirb MS rlums Kflšomfl. kie lošimai butų kas subatą, Jo adresas: Jos Elijosios,
(-) ba jos
BALTRUS BARATINSKAS
Gaspadinvslės Knyga ........... 75c.
________
tai
visi
eitų
žiūrėti.
69 Hassand st., Hachncy Rd. E 2.
kad mes skaitom laikraš tus pinigus, kad pagelbėti
4401—22-nd Avė.,
Žmonių Planetų Pranašas, abi dalys,
Ten
Buvęs.
l-ondon. Ehgiand.
kaina ............
U..... 59c.
Kenosha, Wis.
čiuose ir per laiškus girdi Lietuvos kovojantiems dar Nashua, N. H. Šitas mies I
Tyrėja. 1051 pamokinimai .. $1.54
Pajieškau Mikalinus Ručinskiutės,
me, kad Amerikoj yra tve bininkams, o čia bolševikai telis yra gyvas. Išdirbysčių
Karė—Ko—Dėlei................... . Sl.Od
gimusios ir augusius Amerikoje, gy
Teismas. Teatras. Kom................. 25c.
jame yra daug, kuriose dar Montreal. Canada. Čia Žie-į
riami apsigynimo fondai ir daro iš to sau biznį.
veno
I
rr
nors
C
lifornijoj,
bet
dabar
NEKROLOGU
A
Kontrolis. Teatras. Kom.......... 25c.
ma
šalta
ii
gili.
Darbai
eina:
bininkai
neblogai
uždirba.
renkamos aukos dėl Lietu
jos adreso neturiu. Šviesių plauku
Trimitas. Dainos su gaidom . $1.0(1
Piršlėnas.
mėlyn i akių, aukš a. Kas apie jų žino
Žinynas, apd. 392 pus!., ?3_50, parsi
Čia yra dvi didelės audiny- prastai. Bedarbių minios j
HOQU1AM, WASH.
vos politinių kalinių, o mes
malonėkite pranešti.
(121
duoda už ................................... ....
čios, dvi avalų dirbtuvės, trįs vaikščioja gatvėmis. Yra
Antanas Bakševiėia.
KASTANTAS AMSEUS
čia Lietuvoj tu aukų nema-j AMSTERDAM N Y.
Naujas Pilnas Orakulas. Viso pa
22-5 Terrace avė., VVashington, Pa. saulio burtai. $3.30 už ............... $1.54
tome ir nežinome ...
.
. , baksinės, dvi aisbaksių iš- daug privažiavusių lietuvių
Burtininkų Paslaptys............... 33c
Čia pasiprašo balso d ar-j Merginos, bukite atsargios! dirbystės, tris faundrės, vie “grinorių” iš Lietuvos. Visi
Kazimieras Ka'mauskas, jieškau
Kunigo nauda ........................... 3Oc
drrugo
Bronislovo
Mikonio,
jis
gyve

jie
laukia
pavasario,
kuomet
bietis Juozas Terza ir duoda' Nesenai “Keleivyje” buvo na cementinė ir daugybė
Reikalaukite nupiginto katajiego
no So. Bostone; paeina iš Biržų mies Visos knygos nupigintos iki 1 geguži*
šitokį paaiškinimą:
aprašyta, kaip tūlas Klimas- mažesnių dirbtuvėlių. Lietu prasidės laukų darbai ir pa
to; taipgi prj.cškau giminaičio Leono
JANKAUS KNYGYNAS
Pavilor.in. Antano sunaus, taipgi nuo 3856 Archer avė,
“Draugai! Jv.s žinote, kad(Šarkis apgaudinėjo mergi- vių čia gyvena apie pora gerės darbai fabrikuose.
Chicago. 111.
Biržų.
Kas
apie
juos
žino
malonėkit
R-».
Lietuvoj Komunistų Partija nas. lošdamas milijonieriaus tūkstančių, turi savo bažny
pranešti arba patįs lai atsišaukia.
KAZ KALINAUSKAS
(12)
čią (Šita įstaiga nereiškia'
yra nelegališka. Todėl pini- rolę.
TeL South Boston 3520
2113 Clifford avė., Rochester, N. Y.
Residence University 1463-J.
Kulpmont. Pa. Stanislova^.
gus siųsti ant komunistų var- Panašiai atsitiko ir Ams- progreso.— Red.), yra trįs
Uršulė Kulinskiutė iš Garlevos, pa
do i Lietuvą negalima, nes terdame. Nesenai iš New pašalpinės draugijos — dvi Brankevičius aplaikė liūdną
S. N. PoSiitį-ShllM
jieškau brolio Jono Kulinsko. Cinbo-.
negaus. Pinigai vi a siunčia- Yorko atvažiavo į čia tūlas vyrų ir viena moterų. Yra ne- žinią iš Lietuvos, kad gruoLIETUVĖ MOTERIS
liškių kaimo, ir Katrės Avižienės iš Į
ADVOKATĖ
Garlevos miestelio, Suvalkų gub. Mel-1
mi f
I užsienį draugams, o už paliokėlis Grenovvicz ir mer maža lietuvių biznierių, ku-'džio 13 d.. 1926 m. mirė jo
366 Broadaay, So. Boston, Mass.
džiu pačių atsišaukti arba kas apie
ginoms
pasisakė
esąs
mili
jo

rie
daro
gerą
pragyvenimą,
(vienatinė
sesuo
JuzėRutsienio draugai kontrabandos
»
Room 2.
juos žit:o malonės pranešti.
(121
Mrs. Uršulė Yurgelaitienė
keliu įneša pinigus į Lietuvą nierius. turis daug biznių ir Miestelio geografinė padėtis kauskienė. Luronių kaimo,
1217 Perey st.,
Springfield. III.
ir perduoda Lietuvos drau pinigų New Yorke. Jam tuos yra labai graži. Lietuviai, Balbieriškio parapijos, Maturtus palikęs jo dėdė, kuris kurie atvažiuoja į čia apsigy- riampolės apskr. Paliko diLIETUVIS
Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Stugams.”
paro. kuris paeina iš Pušilių kaimo.
BUDAVOTOJAS
IR
Tai šitokį paaiškinimą su mirdamas pasakęs: imk tuos venti. būna labai užganėdin- džiausiame nuliūdime vyrą
Kuršėnų valsčiaus. Apie 15 metų atr'af
turtus, apsivesk su biedna ti.
Senas Gyventojas. Juozą
Rutkauską, vieną Vasario 10 d. čionai mirė Antaną- iš South Bostono išvažiavo į Cbicagą
ARCHITEKTAS
teikė darinėtis J. Terza.
sukakęs vos..............
35 metų.......
am ir nuo tada nieko apie jį negirdėjau,
Mes pabudavojame geriausius
--------------dukterį ir septynis sūnūs, ku- Bakševičia,
Dabar bus aišku, kodėl mergina ir gyvenk kaip
iš Lietuvos
iš (Turiu svarbų reikalą, malonėk atsi
žiaus Velionis paėjo i..
-----namus ir pigiai Taipgi padarau
Kristus
prisakė.
.
— -Ckviand, Ohio. Darbai rie visi gyvena tėvynėj ir Karališkių kaimo. Kaimelio parapijos, saukt, arba žinantieji jo adrer ą malo ; visokius planus, išmėruoju žemę ir
darbiečių fondai neparodo iš
______ pakvitavimų “pa- Netrukus šitas “milijonie- šiuo tarpu čia eina prastai,
į_____ broli Stani>!ovą Brank. ku- Sakių apskričio. Lietuvoje paliko seną nėkit pranešt, už ką ’o-js-u dč-kiugas. I etc. Visokiais reikalais kreipki
Lietuvos
K, GRIGAI.AITIS
i )2)
•
•
••
..
vieną brolį ir penkias seseris. ir
tės.
(-)
siiįstų” pinigų, nes jie jų ne- rius” Amsterdame susipaži- Bedarbių vaikščioja pilnos; ris gyvena Amerikoj. Velio tėvą,
Dorcitesler. Mass.
vieną brolį Amerikoje. Palaidotas 31 Bay st.,
TITUS P. GREV1S
turi ir mes nelaukiam, kad no su tūla Ona Kulakauskai- gatvės. Todėl patartina kitų nė būvo “Keleivio” skaityto tapo Aberdeen, Wash. Palydėjo į ka Pajieškau savo (riminių: Povylo Vai
395 Broadwajr.
So. Boatoa.
pus net 35 automobiliai ir buto pa
; TeL; So. Boston 2340.
kokius pakvitavimus “Lais- te ir pakalbino ją apsivesti, kolonijų bedarbiams neva ja.
puoštas daugybe gėlių. Velionis iš tekūno ir Matikio* Vaitekunienčs, kigyveno Amerikoje 16 metų ir buvo ne lę iš Kauno rėdytos. Kuokaviečių kaivėje” arba ‘Vilnyje” jie pa- Ona Kulakauskaitė su džiau- žiuoti į Clevelandą darbe
, mo. Taipgi pajieškau Petro Žuko ir
vedęs.
jieškęti.
Kearny,
N.
J.
Lietuvių
skelbtų. Argi kontrabanšči- gsmu sutiko už “milijonie_____ paskutinia
r________- Lidkardos Zukienės. kilę iš Kalpokų
Visiems dalyvavusiems
Nuo pleiskanų
’
kai gali išduoti pakvitavi- l iaus" ištekėti. Tada jos tur- i Čia noriu dar vieną nau- sporto mylėtojai Washing- me patarnavime reiškiame širdingų I kaimo, Kauno rėdybos. Dabar jie gyIvena Bostone. Kas apie juos žino,
tingasis jaunikis jai sako :l.įieną pranešti. Žmonės kal- tono gimimo dienoj buvo su- Jeigu giminės ar dratnrai norėtų prašau pranešti, už ką busiu labai dėNaihi«»r
*
mus?
Čia aišku ir tas, kodėl Lie- “Neturiu laiko aš čia ilgiau
_
r. kad “Dirvos
.. ” ______
.
ba,
redakto- rengę
balių Harrison, N. J. pi.laiesnių žinių apie velioni, kiau Kitę Ringas arba patįs teiksis atsišaukti
•_____________ šiuo adresu:
(12) I
tuvos politiniai kaliniai ne- užtrukti, todėl vestuves iš- nūs Karpavičiukas jau prisi- Tame balių.? lankėsi pagar- 1 pas mane
1
JUOZAS KAI.PUKJUKA8
I- KANK (JAKSEVIC4A
gauna tų auku, kurias mes. kelsime pargrįžę į NevYor- rašė prie parapijos ir paliko sėjęs lietuvio kumštininkas f. O. Bo\ 32, Hoqtiiam. M a*.
^->
La^rresce, Mass.
f

Korespondencijos į s*

Naujienos Metams ir $ 10,000
Apdraudė už $7.75
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GERA PROGA.
t,

Kunigo Augintine.

ws.
<:ihl

a K..

Kovo 16 d., 1927.

No. 11

nuirs į Kanadą, ii Lia
uk įjos ir Argųntiu-uinmicM per ^vie- i
■ "9 Kali uždirbti iki
iuninkai darbininkų
mos prie narni) ruor uo $15 iki $25 pe: valgį ir guolį.
Kanados valdžios lei-

Parsiduoda Balandžiai.

;

JUSU KASDIENINIAI VITAMINAI

Lietuviški, su
šukom, verstiniai ’
balandžiai viso
kių spalvų. Ant
orderio pasiun
čiu į visas dalia
Suvienytų Valsti
jų. Su užklausi
mu rašykit laiš
kus.
(11» į
GEORGE BENDORAlTtS
520 Witeon St. Wat«rbivy, <’<um į

Kunigas Jarašunas nemi- davo nelaimė, jis neprašytas simai. Išvažiavus Kunigunpėseias aplankydavo — kaip dai
Jarašunui anit
___ ti mokyklą,
___ z,____________
ų norint, kreipkitės
£°i
šiandien dar ji čia, po mokėdavo, taip guosdavo. krutinės užguldavo sunkuvienu stogu. Ryt jis pasiliks Kunigunda augo.
imas, «;megen’s> draskydavo Į p. O. Bm\J J \\KUNAS
p»elute, Ohl, (-matia.
vienas, tik vienas. Kam be- Ilgi rudens ir žiemos va ! šiurpus viesulas.
I
pasiguosti. kur rasti nusira karai. Tik supykęs vėjai
Metai po mvių Kunigunda
PLUNKSNAS. Rukna. BadnJfcaa.
minimą?..
draskosi anie klebonijos sie Išaugs į moterį. Jaunos die
Patalu*, Kaldra* ir riaukia* iorų
Kambai-y trošku, bet Jara- tas, ir kad ne tas vėjas, tik nas liaunios. Jaunam lakus
Kreipkite* ypatiškai arba, rašykit
šuną. purtė šaltis. Skaudžios, ai atrodytų, kad pasauli sparnai nerimsta. Išskris Ku
karčios mintys varstė smege lebekvėpuoja. Tokiais va- nigunda nuo jo. Ar gali jis
lia. Gvarantuoj
nis. Smilkinyse tvaksėjo.
karais kunigas Jarašunas užstoti jai kelią? Ne! Ir vėl šalt;u žAiganūdiTiinu
'
avojn.
Vien
trno
pnez
Paskutine naktis... Kuni-i -avo
/
dukrytę mokindavo vienas! Senatvėj vienas!
Paa mus gan
r:,t- ~
-m ■ miršta 150,000. Nesn
gunda išteku — ryt sutuok kaityti ir rašto.
tikras europtal
-..-r..
< t-'doe kįla B JalSų/
Baigus mokslą Kunigun
pituiksnaa ir
< ’yk
pačioj pradžioj, givl
tuvės.
šiurkščia. sukietėjusią nuo da gavo tarnybą. Pr<»tarpiai*
Ū«Hk
■ k liausiu būdu. Imkit
Kunigą- Jarašunas mėgi arbo ranka glostydamas atvažiuodavo porai dienų
midp Quinine. Jis Jai
European Feather Co.
_+ val„ o gripą j 3 dieno melstis. Malda truko ant ;apurusią galvytę, užmirš- pas Jarašuną paviešėti.
- n- Imnai vartoja, nes p?
25
Loveli Streat, Beatos.
pusiau žodžiu. Praeitis- mir avo, sustingdavo vietoj, Štai dabai- atvažiavus sek
• k- nerado geresuio būde
guliavo akyse.
minėms pasakė, kad pasiliks
rtum ištašytas akmuo.
• . nkesnėma gvdnd'iėm; ka
Devyniolika metų... Taip, Mergaitė patempdavo už Įtiek ilgiau, kad išteka.
ą. Visos aptiskos pa:
- ■ Kunigas Jarašunas stovė
Hill’s
devyniolika metų, kai gimė nkovės:
Gauk
Kaina 36c
Kunigunda.
—Dėde, dėde, ko tu toks jo be žado, įtraukęs krutinę.
Atsipeikėjo:
Kunigui Jarašunui tuo lai .smagus?
ku buvo apie trisdešimt penKunigui Jarašunui žodis —Išteki?
UŽMUŠA
kius metus. Klebonavo per —dėdė—rėždavo širdį. Ko- —Išteku, dėde. Jis čia at Oauaona Dėžė
važiuos.
Dėdė
mus
sutuoksi
tekusio j, geroj parapijoj. Tc! gi tos mažos lupos negali
Kandis, Tarakonu*
avo bažnyčioj.
Čia susipažino su Kunigun arti:
Blakes, Muses ir
Kunigas Jarašunas užsi
dos motina, šviesios laimin —Tėveli...
kitus insektu*.
gos valandos kaitaliojosi su Jarašunas paimdavo Ku darė savo kambary. Nėjo
kančiomis ir susikrimtimu. nigundą ant rankų, pabu uietų ir vakarienės. Ant ryMylėti ir veidmainiauti... čiuodavo akis, kaktą ir neš sojaus atsikėlė labiau suse
Skaudu ir sunku buvo nesu- davo į lovą. Nutaisęs — gul nęs — susilenkęs, veide gi
DIDELIS PASISEKIMAS
■d:
ra m bėjusiai kunigo Jarašu dydavo. Kol mergaitė už liau įdubo raukšlės, balsas
•RIMBAS” FAŠISTUS
no sąžinei!
migdavo, jis neatsitraukda- duslesnis pasidarė.
G E PJAUSI A NUPLAKA ■
Sutona slėgė, daige, troš .o nuo jos — sakė pasakas Apie sutuoktuves Jarašu
nas kalbėjo maža — nenoro šių metų pirmas “Rin; *7fce Chewing LAXATIVE
kino! Nebekentė savo pa ubą kokius aisitįkimus.
bu” numeris (už du mene
šaukimo, prakeikė valandą,
Užmigus mergaitei, ilgai mis, nelaukė jų.
sius)
yra labai didelis ii
Malonus čiugumis. kuris
kuomet įsišventė į kunigus... vaikščiodavo po kambarius, Už kelių dienų Kunigunda
palaiko
pilvo reguliariškuĮdomus,
nes
puikiausiai
jau jau norėjo mesti kuni tol jam pačiam neimdavo iš pašto parsinešė laišką:
mą.
Vaikai
myli jį.
—Dėde, jis ryt atvažiuo numaskuoja fašistus. Taip
gystę...
nerktis akys.
15c.
ir 25c.
gi telpa daugybė paveikslų
Gimė Kunigunda. Po gim Naktį užgirdęs mergaitės ja...
fašistų
dymo motina tuojau mirė. balsą, keldavos — eidavo jos —Gerai, vaikeli... o kuo kurie atvaizdina
generolus ir jų pakalikus.
met susituoksite?
Jarašunas paėmė kūdikį au nagirdvti, apklostyti.
Tuoj
dėk 10c. konvertan ir
—Ryt, dėde.
ginti.
Kunigunda paaugėjo.
su
savo
antrašu nieko ne
Ant kunigo Jarašuno pasi Kunigas Jarašunas ilgai —Taip greitai, lyto... Gal i
laukdamas
siųsk išleistu
pylė skundai. įtarimai. Para- kamavosi, kol išrišo klausi kokią dieną palauktumėte...
pijonys patylomis šnibždėjo mą. kas daryti su Kunigun —Kad jis labai trumpam vei gavimui vieno nume
rio. Skubinkit, kad nepri
Fer Cuts and W«mb4
si. Dvasiška vyriausybė darė da? Leisti į mokslą — pasi- iaikui teatvažiuoja...
truktų.
Prenumerata
metardymus. Jarašunas gynėsi ikti vienam. Kaip jam. ap Visą dieną Jarašunas lai
Apnisaugokit nuo užsiro
žini mo. Gydykit kiekvienų
ir vėl veidmainiavo — aiški girdytam. senstančiam be kėsi arčiau Kunigundos. jtams 81. Užsirašyk tuojau:
įpjovima, žaizdų ar įdrės
“RIMBAS”
no, kad Kunigunda jo toli gyventi? Bet jam mirus, kur Akių neatitraukė nuo jos.Jei
kimų su stipriu ir nenuo
dingu apt Lseptiku. Zonito
mos giminaitės duktė, kad mergaitė pasidės — visiems žiūrėti iš šono — kaip ji pa 1 Bateman PI., So. Boston.
, užmuša bakterijas ir pa
Mass.
mirus motinai jis ima kūdi ’vetima, neturi nieko arti naši i motiną! šis atvaizdas
gelbsti gyti.
jo sieloj pasiliks iki kaisto.
kį auginti.
mesnio.
Pora metų kunigą JarašuKunigas Jarašunas persi- Vėla naktis. Kunigas Janą kamavo, kamantinėjo. aužė. Atidavė Kunigundą Į ašunas dar blakstienų nesulėjo. Kamavosi.
Porą metų ant jo galvos ka žemės ūkio mokyklą.
bojo šmeižtas, persekioji Jarašunas gavo pirmą Ryt Kunigunda bus jau 1 ' SUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio
mas. Jarašunas atsitolinę aišką iš dukters. Drebančio kito. Tas kitas paveldės ją
Eagle Brand išaugino dau
malonaus
palengvinimo,
visą...
Gal
ji
bus
laiminga.
nuo žmonių. V ienas. įtempęs mis rankomis ilgai vartė vo
giau sveikų kūdikių. tie-ju
kaip
originalis
Baumo
via* kiti kūdikių maistai.
paskutines jėgas, ritosi su lą pirštuose. Atplėšęs skaitė Tai bent nereikės slėpti savo
Bengue. Jis pradeda praša
lint > k aušiną nuo pat nžgyvenimu. Palengvėli, pa- kelius kartus. Laiškas buvo jausmų, Bus motina — ir
tepimo.
mažėli jo sąžinė giedrėjo. •žudikiško turinio, bet Jara niekas jos už tai neįtars, ne
Gauk oririaalį fraae«ziš*»
Taip, jis Kunigundos tėvas... šunas negalėjo atsidžiaugti. badys pirštais...
BRAND
Kunigui Jarašunui pasida- baumebenguE EAGLE
'viešpats žino... Tam kūdi Pabučiavo popierį:
CONDENSEO M ILK
ė trošku. Išėjo laukan. Ap
kiui jis atiduos visą savo —Dieve, kokia laimė!
meilę, rupesnius, džiaugsmą Laišką padėjo saugioj siblausęs mėnulis kopė į į Mts išdirbant ARMONIKAI
ir importuoja
ir liūdesius... Dabar yra tiks vietoj, skyrium nuo kitų dai dangų.
me visokių ru- ;
Jarašunas ilgai klajojo šių rankomis
las gyventi.... Auga naujas ktų.
dirbtas Itališ
žmogusi — .iis augins, auk- Nors už mokslą nieko ne aplink bažnyčią, po kapus. kas
Akordinas
lės... /Argi Dievas baus už reikėjo mokėti ir išlaidos nė Nuo kryžių ir medžių drie geriausias
meilę ir pasiaukojimą? Ne! kiek nepadidėjo, bet mažas kėsi minkšti šešėliai. Pūste pasaulyje.
Ant 10
Kunigą Jarašuną perkėlė <unigo Jarašuno biudžetas lėjus vėjui šešėliai drebėjo ir metų gvaį apšepusią ir liesą parapiją r tai jautė. Jis dar labiau su- purtėsi, tartum jiems šalta rar.tuotos.
Mii-su kai
nos žemevienu kunigu. Dvasiška vy dspaudė. Valgis nesiskyrė darėsi.
n^'s negu kitų išdirbejų. D
riausybė jį užmiršo. Žmonės nuo sodiečio valgio. Namie Bažnyčios bokšte sučypė teikiam
pamokir.imus. - — ~
w Mrs. Winslow*s
liežuvių nelaidė. Kunigundą i rabužius nešiodavo apiply '<ažin koks paukštis. Sausas; talogo, kuri pri-iunčiam dy
RUATTA SERENKLLI *> CO. ’
vadindavo klebono auginti šusius, aplopytus. Išeiginė balsas atsimušė miškely.
1014
Blue laland av. Dp*. M, CMca*»
Jarašunas
krūptelėjo.
Su

ne.
mtona nors ir sveika buvo,
grįžo
į
kleboniją.
Ant
pirštų
Maža parapija nedaug te bet alkūnės gerokai jau apgalų, užtraukęs dvasią, įėjo į
išgalėdavo įplaukų. Jei kas rintos — žvilgėjo.
ŠALTIS! TRINKIT KRUTINĘ IR NUGARĄ SU
duodavo — gerai, neduoda Artindavos švenčių atos Kunigundos kambarį. Per
langus
veržėsi
mėnesiena
—
vo — neprašydavo. Gyveno togos. Kunigas Jarašunas
Taipgi nuo: Reumatizmo Skausmų,
susispaudęs. Apie namus kas nerimaudavo.
Skaitydavo buvo šviesoku. Kunigunda
Sustingusio sprando, Neuralgijos, Už
reikia — pats padirbėdavo. dienas ir valandas — ir jos miegojo užmetusi rankas ant
sigavimų, Neuritis, žaizdų, Galvos
Skaudėjimo,
Išsinarinimų, Skaudančių
užklodės.
Jarašunas
atsi

Iš savo parapijos ribų labai aip ilgos atrodydavo. Pas
Muskulų,
šono,
Krutinės ir Nugaros
retai teiškeldavo koją.
kutinę dieną kurio nors pa klaupė prie lovos... Duktė...
Skausmų,
Nusideginimų,
Mėšlungio.
Pamilo susenusią, aptręšu- mpijonio paprašydavo ark Pasakyti jai paslaptį, kurią
Neprileidžia užsinuodyt nuo išmdrėskiEią bažnytėlę ir apžėlusius, lio — savo nelaikė — ir pats ilgus metus nešiojo savo
mų ir tt. į. .
užmirštus kapus, išmėtytus> važiuodavo į stotį parsivežti krūtinėj. Prašyti, melsti jos,
Draiveriai: Trinkite skaudančias nu
kad netekėtų, pasiliktų čia
Kunigundos.
apie bažnyčią.
garas su juo.
neapleistų pasenusio.'
.
Kartais atsisėdęs prie ko Stoty nerasdavo sau vietas. ,su juo,
r'i
„aremsio tėvo,
ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa.
kio kapo užsirymodavo, ilgai Po kelis kartus klausinėdavo ..suvargusio
“TRINKITE KČR SKAUDA."
kuomet ateis į fKunigas
_ Jarašunas pabunesikeldavo. Kunigo veidą tarnautojų,
■
traukinys
ir
pats
kas
kai
tąsi
ėiavo
Kunigundai
ranką,
apgobdavo liūdesys. Kad
Mergaitė
urnai
atsisėdo:
butų čia tas kapas, jos ka vis pridurdavo:
pas," kurią taip mylėjo. Nors —Šiandien traukinys tik-! —Kas čia?
Jarašunas straktelėjo:
iš jos lupų nebeišgirsi nė žo •ai pasivėlavo.
—
Nieko, vaikeli, nieko...
delio, nepamatysi nė vieno Išlipus Kunigundai iš trau
—
Dėde...
žvilgterėjimo, bet visgi ar kinio, kunigo Jarašuno vei
čiau, vis arčiau jos* Savo das nušvisdavo, nusišypso —Aš... vienos knygos ne
Vartok Tikra
rankomis dorotų kapą, bu davo. Paimdavo mergaitę galiu surasti... Miegok...
Kunigas Jarašunas išėjo iš
čiuotų šventą žemę... Atsi-: ant rankų, įsodindavo į raklaupdavo. Melsdavos.Mels- tus, pats prisiguždavo iš kra- kambario. Privėręs duris ap
st* vyras serga nito šalčio. Salėtai
davos. Lupos nekrutėdavo— što ir visą kelią klausydavo sistojo. Galva svaigo. Kojos
yra pavojingi—užmušk šaltį ir iš
prilipo
prie
grindų.
Kūnas
malda be žodžių. Rankomis Kunigundos šnekos, nejausč venk plaučių nždecimo.
uždengia veidą — pečiais'damas trinktelėjimo ir į ak- toks sunkus pasidarė, tartum v'c
VARTOS

Saugokitės

i

Šalčio

Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame
gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse ; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius
užsikrėtimus.

MemiNusiM

yra turtingas vitaminais cod-Iiver aliejus, yra didelė
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver aliejaus vitaminus labai skanioje formoje.
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scctt’s
Emulsion!
Scott & Bowne. Bloorr.field, N. J.

2«-50^

r

Geriausia Kasikiams
Kuomet kūdiki* verkia ir skausmo
kankinamas spardei.: savo nariGmis
kojomis—varne ginkite

tt

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio u
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne*
gali būti nieko geresnio ir pa g eibingesnio.
35c. vaistinėse.
.

Feeira

I

•

pj

-------- —---------- --------------------------------- ------------------

$

ROJAUS

■i

$

GROŽYBES LAŠAI
(Par*di*« Beautifying Drops)
•»'
Žmogau* Gražuma* Prik)&uM» nuo ROJAUS GROŽYBĖS LAŠŲ.
Kadangi gamta ne visiem ta dovaną suteikia, taigi vartok ROJAUS
GROŽYBĖS LAŠUS, o buai GRAŽUS ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI
padaro veidą, meilu širdžiai ir malonu akiai. ROJAUS GROŽYBĖS
LAŠAI yra visai nauja sudėtis, kuri iki šiol puolikai nebuvo žinoma. C

Rojau* Grožybės Lašu* Vartoja Vi»i-Kaip Moteris,
Taip ir Vyrai
MMAUS GROŽYBĖS LAŠAI ne tik kad nekenkia veidui nors ir ilgai
vartojant, bet dar gražėsnę išžiūrą nuteikia. ROJAUS GROŽYBĖS
LAŠJU taipgi kiekvieaam prieinami, kadangi bonka tik 1 DOLERIS.
ROJAUS GROŽYBĖS LAŠAI nėra jokis muilas, pauderis. maliava bei
dažai, kuriu naikina /.njoga-us gražuma. ROJAUS GROŽYBES I.AŠAI
suteikia tikra GAMTIŠKĄ GRAŽUMA. MALONIĄ IŠVAIZDA ir
SKAISTŲ X EIDĄ. Taigi. KAD BUTL’M GRAŽUS ir visą mylimas.
į<iėk tik Viuną Duterį į paprasta laišką podraug ir savo gyvenamos
vietos adresą, užrašydamas aiškiai, o mes apiaik-,* nno jus Orderį,
tuojaus pasiusime vieną bonkutę ROJAUS GROŽYBĖS LAŠŲ- Siųs
dami pinigus su savo adresu, užrašykit:
(14)
Jt X STROSSELL
Distributor

122 South l-*t Street,

Dept. C.,

Brooklyn, N. Y.

---------------------------------- — ORDER BLANK--------------------------------Aš, žeouąos, pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOI.F.R). už. kurį
malonėsit man prisiųsti vieną bonkutę RO.1AHS GROŽYBĖS LAŠŲ
visais nurodymais kaip vartoti. .

Vardas
No ...
Miestas

J. • . .............................

........ St. or Avė.

' j? •;

-------------------------------- --------------------

—-------------------------------

Užmušk šaltį

švino pripiltas.
BĮ LGMUšKŲ ŽOLIŲ (KRAUJO)
trūkčiojaįmenį.
ARBATĄ :i5c._75c.—S1.2-V
Kodėl išsigando? Kodėl $
Kunigas Jarašunas už- Kuomet mergaitė būdavo
v'
Šaknys,
žievės, lapai, žolės ir rasodos šiose gyduolėse padaro turįnirštoj, užmestoj parapijoj!namie atostogose, kunigo Ja- nepasakė paslapties?
c
tingų, stiprų kraują. Jos turi būti kiekviename name — visi turi jas
ktrado ramybę. Buvo arti rašuno mintys i Įsėda vos ravart >t. 1‘aprašyk pas savo aptiekorių, arba aš pasiųsta jums apmoPeržegnojo Kunigundą:
keta pasta. Užšįsakyk šiandien. Adresas:
pievo!
imiosir giediios, galvoj ne- —Buk palaiminta! Buk
H. H. Vun SeMtek, Mfr„
1*0 MarvH Bld*.. PittebvrgK. Pa.
Jei kokį parapijoną išfik- kildavo painus, sunkus klau laiminga!.. K. Jaaiukaiti*. ^wzzz.
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EXTRA! LANGTIESIV BARGENAI!
W DIENŲ IftPAltDAVIMAS! PUIKUS PERLŲ KAROLIAI
'
VISIŠKAI DYKAI.

MOTERIS! štai puikios ldngtiesės siūlo
mos jums barmenų kainomis šios langtieiyra padarytos iš aukštos rųšies mezgi',
ių. su puikiausiais m akrais, kaip matot
nt paveikslo. Miera 3 jardai ilgio ir 52 co
liai pločio. Išsimazgoję gražiai ir laiko itua motus, šitos langtie sės visur parsiduorda po $3.50 už porą, bet mes laike vieno
šnesio parduosim* dvi pora* už
ar
ba keturias poras už S7/>.'» ir visai dykai
duosime aukštos rūšies PUIKIUS PERLŲ
ARTELIUS toms moterims, kurios ant
syk užsisakys keturias poras langtiesių.
Nepraleiskite progos!
UŽŠISAKYKIT
ŠIANDIEN. N'esiųskit pinigų. Tik pasius
kit savo adresą, vardą ir 35c. stampomisdel persiuntimo lėšų, o pinigus • įmo
kėsite, kai atlaikysite tavorą savo namuose. Užsisakant iš kitu šalių siųskite
pinigus iškurna.
(13) 4,..

FRANC1SCO MA1L ORDER CO.
1(M7 N. Fnmkmco Avė., Dept K-23,
Chicago, III.

Ne. 11

(5 t

Kovo lt> d., 1BZ7.

ici i

v- r* -

NETIKĖTA MIRTIS.

PADAVIMAI
Veliuona, Kauno apskr., 'Redakcijos Atsakymu.
FOTOGRAFISTAMS
Pelučių kaimo vienas ūki
K. Arminui, Minersville,
BARGENAS
ninkas susimylėjo su to pa ’Pa. — Jūsų prisiųstoji de
Tikras bargenas įsigyti Studiją!
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)
ties kaimo mergina. Paskui šimties organizacijų rezoliu- ■ Pai-siduoda pigiai puikioj vietoj, vi- '
Francuzų Linijos Laivu
vyriškis, ją apgavęs, pametė cija yra tikra maišatienė.’ duryje miesto, singel name, ant pirmų
lubų, moderniškai įtaisyta studija, su
ŽMONIŲ APGAUDINĖ paklausė ar svarbus reika r rengėsi susivesti su kita. Talpint ją taip, kaip ji yra vėliausio išradimo įrankiais, fotogragalima nuo mažiausio iki oidžiau- i
TOJAS.
las) tuo laiku mokino da Apgauta apskundė teismui. [parašyta, negalima. 0 taisyt ’ fuot
šio paveikslo, namie ar kitur, dieną ar
Skundikė
ir
skundžiamasis
nesame
autorizuoti.
naktį, skirtumo nedaro. Lietuvių lai- ■
Visa eiiė piliečių skundėsi vatkas giedoti.
U dieną Birželio-Juno
kpm* per 27 metus, biznis labai g*r*s. I
tanu
važiavo
i
teismą.
Pa

Kun.
V.
R.
Delianiui.
—
,
Kadangi
jau
buvo
tamsu
policijai, kad jie norėdami iš
Taip-pat didelis stakas su Kodaks j
teliui
skundžiamasis
staiga
Kurią vadovais ir >■ lneė lni prtžtarė* ViceTamstos atsakymas Tautie storu. Priežastis pardavimo — savi- [
Lietuvos išvažiuoti, vieni Į vakaras, tai ir teko grĮžti na
PrezktoftLas
vienijimo Lietuvių Amerikoje,
nirė.
Mirties
priežastis
dar
įtinkąs
nelaimėje
patrocyįo
akis.
No-1
čiui parašytas tokia prasta rintieji pirkt, kjeipkitės ypališkai ari
Braziliją, kiti kitur, atvykę į mo be kunigo.
VIKTORAS KAM VRALSKAS. 17* Starui* St,
iš Ed«ardęviile. Pa. lisipakykito kelta** dabar,
kalba, tokiu žargonu, kad laiškų. Kainą sužinosit ant vietos.(U) I
Kauną gauti reikalingų do Čia jau aiškiai matyti, kas Tepa aiškėjo.
l'risirengkitr ii kalno. Klauskite a<ento visą in
< ‘ - W. G. KIRTIKLIS
nei
ištaisvt
negalima.
Re-ikėlabaitiniams
dvasiškiams
kumentų buvo suvedžioti ii
formacijų ajuo. [>n purto. arba grįžimo laitaaią.
103 N. Wyo»»ing sL. Hazleton. Pa.
"NAUJA
GADYNĖ,
“
O
SE

ų visą tamsios raštą perLietuviui nepilni Amertkou pčltactai. gali gauti
išnaudoti kažkokio žmo abiau rupi, dūšių išganymas
NAS PAMOKSLAS.
Suvieny tą Valstiją vakįžtae leidimą lituota su
PARSIDUODA BARtvarkyt ir ištisai perrašyt.
gaus. Nusivedęs i geležinke ir savo partijos biznis.
I
grįžti į šią šalį, aeatnižiurint j įtetažianvają luotą.
Rageliai, Rokiškio valse, Bet tam mes neturime laiko.
BERNĖ
Toks leidi anas yrą geras vieatatar naekuns ąr il
liu stoties ill-ją klasę, pasi
giau. I‘L KTES-NES 1SFORMACUAS St TEIKIA
3 krėslai, visi iifcčeriai, nauji ir bal
vasario
mėn.
6
d.
vietinis
Marijonai
Laureckienei,
BLOGAS
PAVYZDIS
IR
sakydavo vieniems, kad esąs
ANT CZKKLAI SIHO FRANCI Z.f LINIJA
-.i, biznis išdirbtas per ilgus metus, j
ilebonas
per
pamokslą
sakė,
South Bend, Washington.— lysas daugiau 3 metams. Kaina nePAAIŠKINIMAS.
(l’RENCH 1.1NE) arba, kita autooiauoti agentą*.
emigracijus, o kitiems — išArta. PET KA.-, J. KALTI SKA (Ekskur^je. ren
brangi. Priežastį pardavimo pamirsit
prezidentas ant
eivybės biuro agentas ir ap Pažaislio valsčiaus valdy tad visus “bedievius” ir lai Smurtininkų
gėjas). A. & J. Ht KW1TZ Bauker's Hoase.
vietos
(14) j
G EASr MARKET ST, WtLK€S MARKE. K4.
siimdavo išrūpinti reikalin bos bute, kaip ir kitose to svamanius Dievas suriš i Smetona paeina iš Kauno 3/04 Deodor sL, Indiana Harbor, Ina.
(3-ėios dur>s ,.uo 1'uMe '-ąuare —2-aea lubuo)
gus kelionei dokumentus, lios rūšies Įstagose, yra ant krūvą ir visus Įmes i degan •ėdybos. Jis yra dvarponių
t
“Vienybės” Spaudos Bendrovė.
Lietavių Prekybos Bendrovė,
vizas ir tt. Dažnai išvažiuo ■-ienos iškabintas parašas. čią dervą, o organizatorius luomo žmogus. Pagal profe
Ilki (iraita Street
366 Br«Mtawa,
FARMOS
I
dar
sunkiau
bausiąs.
siją prieš pasaulini karą jis
Braokltn. N. Y.
S<k ItaMvn, Mlv
davęs i provinciją šis apga <ad draudžiama rūkyti; bet
V. Siuipinas (Cbicago. Ilk),
\aąįivua<
buvo
žinomas
kaipo
žurnavikas ir ten taip pat apgaudi š gretimo kambario, kur sė
KAS NOKI FLORIDOJ APSIGY
11 So. Itataied St.
1719 So. HaKteU SU.
VALSTIEČIŲ
“
LIAUDININ

iistas-redaktorius. Ar jis yra VENTI ant ger»s žvmė*. auginti viš
Ctucage. !H.
nėjo, imdamas iš žmonių li pats viršaitis, pro neuždaCtaeaco, tu.
tai yra gera proga pirkti geros
KŲ SUVAŽIAVIMŲ
yro lietuvių kraujo žmogus, tas,
gerą atlyginimą ir visus do •ytas duris virsta kamuoliai
12SISAKYKIT KELIONE DABAR—MCSV f.ERAn
GEKAn M.ESTAS
žemės pigiai. Aš esu viena ant ūkės,
NELEIDŽIA.
mes tikrai nežinome. Ji ar ..• man yra perdaug žemės, tai parduo
MIELAI JI MS PATARNAUS KKU<k\£S SUTVAMKYMK.
kumentus. Nukentėjo apie tumų, ir dar negai.-a to ie:;<> akerių nebiaitgiai, už Š2,oo<i i>e
;us » rasti.ię, pasirodęs s®- Duotas leidimas sušaukti čiau pažįstamieji žmonės du
dešimt žmonių.
triobų.
Alytuje
vasario
13
d.
Alyoiko, buk jo diedukai buvę
MES. L. A. RUDOWICK
Atidavę “agentui“ visus cretorius su suspaustu papiR. E. Bo$ 3,
.Madison, Fla.
aus
apskr.
valst.
liaud.
kuo

.urkai,
paimti
rusų
kareivių
Į
dokumentus ir primokėję osu rankoje, labai gražiai
PARSIDUODA 80 AKRU GEROS
gerokas sumas pinigų, jie štaria: “Gal turit, ponas, pų suvažiavimą be nurodytų nelaisvę.
ž.E.MĖS. geriausi budinkai, gražus solaukė greitu laiku gausią ugnies?!” Tokiu atveju, aky- notyvų atšauktas.
4*s,
nuv miesto. Kai ,į
“ 2- ir -pusėJ mokėjimas
’ maitas
. ..............
pagal sutartį.
dokumentus ir tuo bud u ga zaizdoje viršenybės juk pi- Be to, neleisti v. liaud. su PAVASARIS, PATOGUS na
trinkimai
Vilkaviškio,
Tau

Norintieji pirkti atsišaukite.
(11)
PAVASARIS!
lėsią išvykti laimės jieškoti iečiui tenka maloniai pasiNICHOLAS AUW
OFICIALĖ LINIJA
ragės,
Rokiškio,
Utenos
ir
Pavasaris
prasideda
Kovo
White Cloud, Mich.
svetur, bet nesulaukę doku arnauti.
Zarasų. apskričiuose.
21 d. kaip 8:59 ryte. Bet pa
mentų ir išvesti iš kantrybės,
FARMOS!
Socialdemokratų
susirin

Lietuvos Vyčių Organizacijos
vasaris žydi, kuomet esi ge
Geriausios farmos prie Luv.-ell ir I
vieni važiavo i Kauną jieš KAUNO BEDARBIAI.
kimai
irgi
visur
uždrausti.
Grand
Rapids
miestų,
ant
gerų
kelių
roj
sveikatoj,
kaip
vienas
koti “agento,“ kiti, kuriems Lapkričio ir gruodžio mėn.
PRANEŠA. KAD DIDŽIAUSIA EKSKI RSUA š{ METĄ
prie puikių marketų Kas mylit įsigyti
Romanų poetas sakė 2,000 jatikią farmą, matykit arba rašvkit t
buvo žadėta duoti raštu at Kauno miesto valdyba bec
—{VYKS—
JOS STANTON
(13)
metų atgal: “O pagarbinta pas:
sakymas, nieko nesulaukę larbiams organizuoti viešus GRIPO EPIDEMIJA.
k
Realtor
I»welt, Mich.
pyko ir Įsitikinę, kad jie larbus kas sąvaitė iš vid. Lekėčiai, Šakių agskr. Le sveikata, su tavimi linksmus
Laivu “UTOAiA” iš New Yorko, Kržefio 14
MEDWAY, MASS.
smarkiai apgauti, pranešda eikalų ministerijos gaudavo kėčių valsčiuje siaučia gripo pavasaris žydi savo pilnam
PARSIDUODA
GERA
KARMA.
10
epidemija.
Beveik
kiekvie

gražume;
be
tavęs
nieku
vo policijai.
irti 40,000 litų ir dirbdavo
metų gyveno ant tos farmos lietuvis
Policija ši piktadarį sulai irti 2,000 darbininkų, o da- nuose namuose yra ligonių. nėra linksmas.
u nori lietuviui parduoti. Nors aš ne
agentas, bet matydamas gerą progą,
kė Kaišiadoryse, kur jis iš bar duodama i sąvaitę tik Vaikai serga lengviau, suau
noriu kad nupirktų lietuvis. J nešt reiTIE. Kl'RIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON
vyko savo “verslo reikalais.“ įpie 20,000 litų ir dirba tik gę sunkiau. Glaktinės kaime
I ia $4,000. Medtvay yra Keliolika fab
gripu
mirė
ūkininko
Gaukšrikų,
kur
galima
gaut
darbą.
PlatesANKSČIAU. GALĖSITE VAŽIUOTI
Sulaikytasai pasirodė esąs per 1,000 darbininkų, nors
pių žinių norint apie farmą ir mieste
Rutkauskas Justinas, nuola bedarbių daugiau. Viengun čio žmona ir sūnūs.
li, klauskit, aš smulkmeniškai apra
šysiu.
(12)
tines gyvenamos vietos netu giai i viešus darbus veik ne Žmonės daugiausia gydo
Laivu “LmJANIA” Gegužes 3 d
JOSEPH MIKOLOP
si
naminiais
vaistais.
Gydy

rįs; visa jo šeima gyvens priimami.
Box 136,
Medway, Mass.
tojo Lekėčiuose nėra. Reikia
VIENU LAIVU KLAIPĖDON
Latvijoj. Padarius kratą pas
važiuoti i Vilkiją.
$2,000,000—7 GYDYTOJAI
ji rasta 10 dolerių, 194 litai BEDARBIAI INTELIVAŽIUOKIT §| PA V VSARJ J LIETUVĄ
Rudolph Valentino gydyti buvo pa
ir Įvairių žmonių dokumen
GENTAL
kviesti 7 gydytojai, kuriems jis pasky
KALBA POTERIUS IR
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU.
rė $2,000,000, kad tik išgydytų. liet
tai. Tardomas kriminalinėj
Miesto valdybon via pa
buvo
pervėlu
ir
jis
mirė
vidurių
liga.
GURKŠNIUOJA.
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS. TEN
policijoj jis prisipažino tru duodama labai daug prašy
P. S. Kiekvienas turi būt atsargus
putį suvedžiojęs piliečius, mų bedarbių inteligentų. Klišiai (Panemunėlio v.).
su vidurių užkietėjimu. Kas nori gySMAGUMAS.
venti, tas privalo 'prašalinti vidurių
tikrindamas, kad jokių a- Dalis šių bedarbių buvo pri Vasario 6 d. atsibuvo vaka
užkietėjimą su PY RAMI D gyduoiėISPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
“Kad būti geroj sveikatoj, n»is.
gento teisių ir dokumentų mauta, kaipo viešųjų darbų rėlis. Vakarėliui Įvairumą
Tik 2 doleriai.
(11)
MUS. PAMATYK1T SAVO TSVYNĘ,
STANLEY
neturim ir apsiimto darbo at prižiūrėtojai. Tarp šių nema davė cukrinė, nes policijan- jus turit turėt gerą apetitą, 86 StanifcrdP. st.,
i*
Boston,
Mass.
BROLIUS SESERIS IR GIMINES.
likti jis negalįs. Rutkauskas žai yra atsargas karininkų, tas Tervydis peršovė Žilių virškint gerais miegot gerai,
Galiniukui
ranką.
o
jeigu
kokia
bėda
pagadina
AGENTAI!
suimtas ir pasiųstas taikos savanorių, visokių valdinin
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
Panemuniečiuose nėra nė jūsų apetitą, virškinimą ir •Naujas visiems reikalingas daiktas, 1
teisėjui.
kų. vietos netekusių dėliai vienos pažangios kuopelės, miegą, imkit Trinerio Kartų pradedant nuo vaiko ir baigiant die
r
Įvairių aplinkybių, toliau užtat ten žmonės kalba tik jį Vyną! “Aš širdingai Jums duku. Net ant numirusių jus galite
padaryt
pinigu.
Jus
galite
gauti
kelis
■I Kainos stačiai į Klaipėdą:
UŽMUŠĖ.
studentų, technikos mokyk poterius ir geria raugalą.
Kaine* į Klaipėdą ir atgal:
ačiuoju už gerą vaistą. Tri orderius kiekvienuose namuose. Leng
i
los
mokinių,
visokių
kursų
vai
dirbdami
galėtumėt
uždirbti
po
Trečia
kliasa
....
$107.
Trečia kliasa .... $181.
V asano mėn. 6 d. nakties
nerio Kartusis Vynas man S250.00 j sąvaitę ir daugiau. lengvas
iI
Turistine
trečia
..
$117.*
Turistine
...............
metu pas pil. Skučą Juozą, lankytojų ir tt. Kasdien atsi
I
KOKS JAUNIMAS.
taip pagelbėjo, kad dabar .r malonus dalbas. Verta pasiteiraut,
.
(11)
Revenut
Tax
ir
Head
Tax
Atskirum
gyv. .Vlikalajavos kaime. I lanko po keletą žmonių vis Onušiškis. Vasario 7 d. aš jaučiuosiu puikiai,“ rašo nėra jokiųWkastų.
iI
AL T. SPEC. CO.
Gudelių vai., Mariampolės naujų, kurie sakosi, jog ne Onušiškio valse., Gūdakie- Mr. Paul Korzun iš Green- 1217 N. Paulina
st.. R. 30, (hicago.Ill
■I
apskr. susirinkęs apylinkės bėra jokios išeities, o darbo mio kaimo “didvyriai“ nusi field, Mass., Vasario 16 <L
Sekanti laivai išplauks tiesiai j Klaipėdą:
jaunimas suruošė vakarėli. suteikti jiems negalima. Rei gėrę ne tik kad tarp savęs Jura* taip pat pagelbės. PaLITUANIA May T-čif. 1927c
Pradžioje ėjo viskas gerai, kėtų susirūpinti inteligentais peiliais pjaustėsi galvas ir sipirkit bonką pas Jūsų apBSTDNIA Mpy 24-tą. 1927^
visi sau smagiai linksminosi, bedarbiais, kurių padėtis nedavė piliečiams ramumo, tiekorįiiaryaistų pardavėją.
LITUANIA Jta* 14-faul927.
šoko ir tt. Bet vėliaus tarp kasdien darosi blogesnė, daužydami duris-b« langus; ( S
pąs iunfciamf gavę
LITUANIA
JM^W$»4Y927.
jaunimo kilo kažkokie ki tragtngesffė. " '
bet nepamiršo ir mirusių. 15 centų). Taipgi išbandykit
__________
virčai ir jie susipešė. Pil.
Nuėję naktį į kapus, giedojo Trinerio nuo Šalčio Tabletu*
KARO
LAUKO
SPREN

Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar į bendrovę;
Martinaitis Stasys, matyt,
“amžiną atilsi.“ šio kaimo ( per paštą 35 centai) ir Tri
DIMAS.
pajuto, kad nieko iš to ne
BALTIC AMERICA LINE.
Btidge Street. New York
jaunimui yra Įprasta gir nerio nuo Kosulio Sedativą
Karo lauko teismo spren tuokliauti, kortoms lošti ir (per paštą už mažą 35c., di
pūs, jau keliavo sau namo,
bet atstume 150 metrų nuo dimu kaltinami veikę komu kruvinos peštynės.
.
• • ' /
’
? -•
;
: ■*;
deli 60c.)
Kkučo trobesių pasivijo ji nistų naudai buv. kunigas L.
................... 1
'
SVARBI ŽINIA
Juozas ir Kazys Skučai, Vla Adomauskis, P. Glovackis,
PASIKORĖ.
I» 1* I <
Parduodu laivakortes į Liętuvą ant
das Novikas, Mateušas Vil E. Vicas ir L. švarebergas Tindžiuliai, Panemunėlio geriausių
laivų. Taipgi,laivakortes iš
LIETUVĄ
činskas, Kazys ir Andrius nuteisti sušaudyti, o A. Iva vai. Vasario mėn. 5 d. pasi Lietuvos, Lenkijos ir kitų salių į Air Kanadą. PadarausdoviernasPER BREMENĄ
Lukšiai, Antanas ir Vincas nauskas kalėti iki gyvos gai korė jaunas vaikinas Biti .neriką
tis. Įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo
“Plaukite po Amerikos Vėliava"
didžiausio
ir greičiausio *
ant
vos.
Bulotai ir Juozas Samuolis,
ninkas. Priežastis skurdas ir aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pinin
Ii Ht J 1 '
Vokiečių laivo
Planuokite
dabar
praleisti
gus i Lietuvą. Išakiją, Rusiją ir į ki
kurie su akmenimis ir bas Nuteistieji prašė valstybės degtinė.
gražų pavasari
ta* šalis. Užlaikau krautuvę visokių
COLUMBUS
LffiTUVĄ
liais mirtinai užmušė Marti prezidentą pasigailėti. Mir
reikalingiausių dalykų. Iš toii ar arti
ARBA KITAIS ŠIOS LINUOS
ties
bausmė
pakeista
L.
AdoLIETUVOJE
visad
kreipkitės:
(->
naiti Stasį. Užmuštajam
LAIVAIS
PER BAMBUKĄ
JON AS SEK Y S
TIK ASTUONIAS DIENAS
Nupiginta ten ir atgal kelionė
mųt iri-šriubinių laivų
Martinaičiui Stasiui smar mauskui 15 m. sunkiųjų dar
177 Park sV,
Hartford, C—.
Puikios kajutos Trečiai Klesai—
trečia klesa i
NBW YORK(n«w)HAMBURG
kiai suskaldyta galva, kad bų kalėjimo, o kitiems kalė
Tiktai Šteitrumiai,
DEUTSCHLAND.
LIETUVĄ
SVARBUS PRANEŠIMAS
gvvos galvos.
net kaulai sulindę i smege •zjimu iki C*t
ALBERT BALLIN.
“
tik $203.00 ir brangiau per
NORTH GERMAN
resolctf; reliance.
Gera proga atsitraukti savo gimi
Cherbourg ar Bremen
nis. Priežastis nužudymo
ant populiari škų vienodais
nes iš Lietuvos, l.atvijos, Lenkijos ir
J>AMISLYKITE apie gražias pavakario
kažkokios senos sąskaitos ir
KAM RUGIAPIUTĖ.
kambariais laivų
Ctevelaad.
Rusijos, jeigu tik jie sveiki ir gali
cfiįRKts jusu tėvynėje! žirma jau nyksta,
u/ keln)
f»us • «a.
Vestphalia ir Thuringia.
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkininkų
kerštas. Visi aukščiau išvar Karo stoviui esant, sunku
Jei planuojate keliauti i Lu tuvą. tai apsi65 Statė St_ Boston. Mass.
Savaitiniai išplaukimai' iš Nevr
pagelbininkai ir namų raosos darbi
n>oke& patKU
ne*.n įvytam u- patogudinti mušeikos suimti ir pa surasti teisybe. Šituo naudo
Yorko. Laiva* * Thnringi* ir
arba pas vietos agentus
ninkai turi pirminybę. Norint infor
rtrtis—daug
maiste.
<r«lvti<
kambariai,
TCestphalia atplaukia į Boston*.
<Haug:^ku.-nat—kuru* ra •<* ant ktivu v»K
macijų, rašykit musų agentui, kuris
dėti kalėjiman, o kvota apie jasi įvairus ir nesąžiningi
domų ir operuojamu Sn.re’^tų vahajij
X
tUri 20 metų patyrimo laivų kompaniPeraonaliai dyftmi j Europ* iš.
vablzioK
tai perduota Mariampolės ^aivaiai. kad atsiskaičius su
jose.
(•)
Išplaukimai
United
Statės
Lines
AI.ENANDER S. LEWIS
karo komendantui.
laivyno balandy yra:
savo asmenini Vs priešinin
4& WiitaM»r SU M^ireeL Caud*.
Vate &Smb Pina
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT
kais. Mes turi r.e daugybe
VALET
Balandžio 6
Kunigai du, o pas li nanašio*; rūšies faktų. Ne
Cmmy
Surado pagelbą po 12 metu
S.S. LEVIATHAN
Balandžio 9
goni važiuoti nėra kalti žmones keliauja Į Var
įmriri» m*t>
kentejimu
T
(didžiausias la:ia- f>a<aiih)
KAM.
Dėl sugri/.imo Iclim*. it
Jei
manot
pirkti
Playvr-Pfan*.
Nlr. A. A. Bie-.lermai. Gotaen Luke,
nius, šalinami iš vietų, su
S.S. GEORGE VVASHINGTON
informacijų klauskit pas rieto*
Ont.. kentėjo per 12 meti),
Piao*. Upright I*iMft. Fo
Balandžio 20
Gruodžio mėn. 4 d. nuva imami ir net teisiami arba Grand
agentus arba pas
ap~:velus:<> liežuvio, ne
PRESIDENT HARDING
nografą ar Radio, tai ateikit p** skaudėjimo,
S.S.
Razor
ir užkitaėjimo viauri*. Ro
žiavus man Į Pilviškių mies tremiami užsienin tik todėl, n»ua pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk ' virškinimo
Balandžio 27
Mamburg-Amoricii LM
savurto|imo tiktai irijų buteliu Nuga
S.S. REPUBLIC
telį, parvežti kunigą prie li kad kas tai gudriai supynė, dami pat mos galit autaupyt pini į Tone,
luigelan*
jis rašo, luta jaučiasi gerai ir
Balandžio 29
United Amojpcan Lincu I*.
Į yra geroje sveikatoje, -’k taipfp rašo,
gonės Gudelių kaime, Pil suklastavo dalykus ir Įskun gų, nfe> mes pardouotoa jMM
da pati.
S.S. LEVIATHAN
Genaral Arevta
i
kad
jos
su
r
eikė
jam
daugiau
gero
neaiog -Ja krautuvės, be tarpininką.
Balandžio
30
viškių parapijos, kun. Švilpa dė kam reikia. Tokiais atve t Jei
”•<.
.
- «
mainais seną p tartą, gau ’ gu kitos gyduolės.
i-ASinrktfr !«!»•
I »
ir plauk
jais tikslaus tardymo neda sit užduosit
Nuga-Tone yra geri
nuo silpnų,
liepė truputi palaukti.
ite
ii
' tSut«»»•», o v».» rv»kw‘a»
ji gerą kainą lilygos le**ve*.
aukota*.
pailsusiu
nervu,
nenvigės
ir
jautimo
kelionė
rfc<4/<>
’»><•’n
Palaukęs 2—3 valandas roma. tuo bud u viskas leng- Parašykit, o nusiųsfm g rai* iliuM- • nuvariusiu iš ry to, ink-t i arba kepe
rilni*.
ktau.*kH<* !•••>
<-wt> arka rą.-ykitr pakreipiausi vėl ir gavau atsa-,vai pasiekama. Skundėjai, ruota katnliogą.
*
nų iritacijos, ubclno nusilpnėjimo,
prasto
apetito ir -kysto ’aujo \ arto. Į
kymą, kad, girdi, reikia pa- matomai, mano, kad nieks to į
, kit jas keletą dienų ir J-.1-' pastebėsite !
Vose
&
Son*
laukti dar nors pusę valan-nežino ir drąsiai tęsia savo
‘ dulelj pasitaisyiiią saiu sveikatos ir I
Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Fetngrito
I
i stiprumo. Nuga Tone • s gadintuoju- *
dos. Paaiškėjo, kad klebo- juodą darbą. Apsirinka tie
I
Piano Co.
' ma. kad jum- pajo-ib
arba p.n.?-ai I
SpeešalistM Slaptą Hg* motorų ir vyrą, kraujo Ir
nas kun. švilpa yra užimtas ponai, nors jų galvos ir pa
bus grąžinami Nus>P -'f buteli bile I
klikai ir rusiškai.
Telefonas Hayesarket
M.
1f>0 Boytaton SU, Boutau
į kokioje aptiekoje. l<e» t'1- žiūrėkit, kad
1 ALI.IN ST, Cor. Cnaabora St_.
ša vais ūkio reikalais. Vika- slėptos, bet jie patys visiems
I imtu Nuga-T'ir r. Imitacijos yra be
įkurtas 1851 m.
ras kun. Pėstininkas (dar matomi.
. ‘ Vertės.
*
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Didelė Ekskursija į Lietuvą
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IŠ LIETUVOS ATKELIA vy
c
VO ŠIOS YPATOS:
Vasario 17 d. — Vytautas \ >
niauskas, Salomėja Kibildier.ė.
Paulina
Meskauskaitė.
i
.1
z
Bernątavieia.
Varo komunistus laukan iš niečiui nereikia pirkti -Bal
ATKELIAUJA.
so,” nes kiek - ienas ttu i savo; Kovo 14 d. sėdo ant lai
darbininkų unijų.
B.-t pasirodė kitaip.' viathan. J. Pronckus.
Po numeriu 21 Essex st. balsą.
Mes
sužino-ome.
kad F. A. Kovo 20 d. sėdo ant la
buvo aną vakarą kailių dar
■
Zaleskas
turi
'
rautuv.po: ĮHiblk Ignas Šidlauskas.
bininkų (fur workei s) uni
288 Taiboi Avė.. Der- EKSKURSIJA LIETI VDN
jos mitingas prieš komunis num.
chester,
Mass.. kur tikrai Iš Bostono Į Klaipėdą. L>';
tus. h dbėjo Darbo I edera- pai davinėja
“Balsi.” Jau Republic. Balandžio 30 d.
cijus atstovas E. F. McGraiziną ge- Su ta ekskursija išplauk?
itmU,a; di;Xęr
Kiv, kuris yra Fede^acijo;
i
_ _ Salsų.
_____ Dabiu
....... ; •»s neduo- gelis bostoniečių, keliūta- .
rtas vami "J
specialiai
paskirtas
la L'tunii k •
liukan komunistus
iš darbi-|lli Daktaru,
K. po-ūu ramu- i ladelphijos ir kitų kolioncų.
ninku uniju. Jis darbuojas! m?;. Sako, ka, jam būtinai gu kurie norėtų prisidėt prie d-u-Iavsia Nt-u Ydke. bo: ,;elk'a,.naul; tah?’' ne? nėtos ekskursijos, klauskite :
bostoniečių kviečiamas atvv-l<'a'?S;ehs jo draugu jau pasi- formacijų.
ko ir čionai.
' '!?!rko ,s, h5:lks.° ,.1?a'su.s- Pinigus persiunčiame Ameri
- Amermos
a
v,,
i
..
rodosi, kad .netik
dak- kos doleriais i artimiau.-ia pa-’
Darbo r edera-LMums
• ....................
•
eijoj vietos komunisiam.. nė-!
Kapo^?'
Lietuvoje.
i-a." uareiškė jisai savo kai-!, Ba.‘f • .bet >• .'kugeliui kiN. GENDKOl ll S
boief Tiesa pasakius, tai^ liet„uv «• Pašaukit ••Bal- 255 Broaduay. So. Boston. Ma>

Vietinės Žinios

•

.

X
X
X
X
X

: ii

SKOLINU PINIGUS.

Persikėliau Naujon Vieton.

V

PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU

SIUOMI

Visokius pasipuošimui
Reikmenis, ir Čeverykus geriausiai ir pigausiai gausit pas ma
ne. Kurie reikalaujat
gera GRAMAFONĄ,
PIANOLA. PIANĄ,
PIANO ROLIŲ arba
REKORDŲ, kreipkitės nauja adresu. Persikėlus Į Naują \ ietę, viską
parduosiu per koki laiką nužeminta kaina.

*

377 BR0ADWAY,

X

X
*

Bi“»eriai ir profesionalai
.ku."e,lun su menėmis daug
r, L.
. .
.reikalu, o netun parankau.Bostone saeikuoja
ofiso, dabar gali gauti puininkaL Aną lyisi ant King^-(j.vįet2j ••Keleivio” name,
ton stieeto susirmko keh°li- parankesnės vietos negali
ka >tieikuojancių pikietuoti
nes ant pjrrno fijoro (į-.
dirbtuvę. Jų tikslas, žinoma. delis
- -langas i- -Broadway,
—neleisti dirbtuvėn skebu prie
ie to
lo namas
namas uuoua
(Juoda suuma.Į
šilumą.
Du policmana, uždare vie- eleklros? šviesą,
j
van<leni
vandeni ii•,
nam tarpduiyje 11 pikietų ir kitus pa,.ankum',b;. Del pja.
vienas juos dabojo, o antras tesnių informacijų prašom
pašaukė vežimą ir visi jie į kreiptis “Keleivio” ofisan.
buvo nugabenti nuovadom
Areštuoja streikuojančius
■ ■ < r kepurninkus.

fionoc

itiAi? i'lohom

o vi t

'.

c?

_

»

Žmogus parsiduoda už $25.

x

Kambariai su šiluma.

“Keleivio” name tapo įtai
Dartmouth Medical School sytas naujas uijų kambariu
gavo iš Lynno laišką nuo tenementas sujmaudyne, šil
\Teho darbininko, kuris sa tu ir šaltu vandeniu, elektros
kosi esąs be darbo, neturįs iš šviesa ir kitokiais patogu
venti ir noris parduoti mais. Visi kambariai apšil
sayio Runą medicinos studen domi “štymu,” taip kad ne
tams-mėsinėti. Jis tik norįs, reikia nei anglių pirkti, nei
kad' mokykla užmokėtų jam kūrent. Valgiams vini, virtu
iš-kalno 825., ,
vėj yra gazinis pečiu?. Šva
1 Mokyklos sėkretorius pri riems žmonėms puiki vieta.
siuntė jo laišką Lynno majo Prašom kreiptis “Keleivio”
rui, kuris žadėjo tuojaus da ofisan.
lyką ištirti. Žmogaus vardas
riešai neskelbiamas. Tai va
SPORTAS
dinasi, Coolidge’o “geri lai
kai.”
'Sarpalius nugalėjo Stasiaką.
Atvažiavo J. Pronckus, nau
jas “Sandaros” redaktorius.

Šiame ketverge risis su
Malcewiczium.

z

Gydytoja* ir Chirurgas <

DAKTARAS

GOODMAN
Iš RUSIJOS —GYDYTOJAS,
CHIRURGAS IR PRIE GIM
DYMO.

PARDAVIMAI.
OF

ČEKANAVIČIAUS

KAM REIKALINGI MOKTGlČlAi
t 'ambridge’aus
apielinkėje.
gaut gi'eitai. Klauskite

SPECIALISTAS NERVŲ IR
KRONlšKŲ LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA.
KAS NORI.

j. viNčit s

ATSISVEIKINIMAS

ĮSI Clark st.. Cambridge. Mass.

BUS NEDĖLIOJĘ.

20 D

KOVO-MARCH, 1927

The

7:30 valanda \akare.

LIETUVIŲ

R

K \.MI* \S E IR S1LVER STS,

SO.

Dr.KILLORY

epertory

SVETAINĖJE,

60 SCOLAY SQl ARE
BOSTON.
OLY.MP1A THEATRE BLDG,
ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo

Theatre of Boston

BOSTON, MASS.
atsilankymą-. vra paskutinis,
^keliauja gegužės 24 d. laivu
Europą ir daugiau Amerikoj

Vedėjai:

Jewett Repertory Theatre
Fund. Ine.

Per du metu Dzimdziai
važinėjo musų Feliksą po vi
sas lietuvių kolonijas su vai
dinimais. Pabaigę gastroles
jie nusivežė jį net į Meksiką. Visokie valgiai gaminami ge
Mat, geresnio šoferio jie nei riausi. su geru skoniu, kaina pi
gi. Visi, kurie einat valgyt i Res
Chicagoj nerado.
Sugrįžęs į Bostoną F. A. toraną. užeikite persitikrint mu
Kalikas, Dzimdzių išmo- sų valgiais ir ju gerumu. Nepaiui.- u
griebėsi prie naujo rnjr’o it. kad valgvklb
bij\.K' Pid leio parda i, ».ii pri C st ., po n’im
RROADWAY, SO B(4bTON
“Baisa, Visi nustebo nėsj
Urboną* Savininkas.
manė, kad
i ’ ■
į

1
4
X

Z

f

33 STORY ST,

Or. SI. A. 6ALVARISKI
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar*
N'edėliomis pagal sutarti**
414 BROADWAY,
SO. B0S10N, MASS.

g

TSLEFOKAS 10*7

Lietuviška Aptieka

MACBETH
Didžiausia ir Įdomiausia
Shakespeare’o tragedija.
Matinees Ketvergais ir Subatom 2:15 vai. po pietų
Vakarais prasideda 8:15 v.
TIKĖTAI—25c. IKI $2.00
Ketvergais po pietų nupi
ginta 30V vietų po SI.
Taksų nėra.
____

____________

Mes užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Taipgi užlaikom Dielių iš Lietuvos.
Patarnavimas kuogenausias. Įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistus prisiunčiam ir per
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.
__
luti SALĖM STREET,
BOSTON. MASS.

I

i

Lietuvis Optometnstas

PARKIVAY
AUTOSERVICE

»
.

i

;

and FILLING STATION

Į

STUDEBAKER KARU AGENTUK A JR TAISYMO STOTIS.

; Jeigu norite, kad Jūsų automobilis
; ilgai laikytų, tad duokit pataisyt
1 - Petrui Trečiokui. Darbas geras,
i kaina prieinama. Jeigu norit, kad
! Jūsų karas gerai trauktų, imkit
; gesoliną pas mus.

415 O(d Colony Avė.
j SO. BOSTON. MASS
Telefonas: So. Eoston 3075-W.

RISTYNES
UŽ PASAULIO ČAMPIJONATĄ
įvyks šiame ketverge
17 D. KOVO-MARCH, 1927
GRAND OPERA HOUSE
Ant Wa»hington st., kampas Dover si.,

J Va!*o4c«: aso 3 iki 4 p* pbt*.
/
auo 7 iki 8 vakar*.

107 Summer St
LAWRENCE, MASS.

į5

t!

|-

I| Or. A. Gorman-6umauskas;
į

Telefonas 6112-W.

•>

$
LIETUVIS DENTISTAS
X VALANDOS:
S
Nuo 10—12 dienų
£
Nuo 2—5 po pietų
$
Nuo 6—8 vakare
£ N’edėliomt* Nuo 10—12 diena
7#S N. M»tn St. knmp. Broad Si
|
MONTELLO. MASS

j
J
<
J
<
J

i

>

1 ei So. Hostoo

W <

DAKTARAS

i A L KAPOČIUS į
UI L vis DENTiSTAS
valandos

Nik> • iki 12 dieną 1

Nuo 2 iki * v*k J

Seredoii!* iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name.

J

DR. J. MARCUS
lėejfzaminuoju aku, priskinti
akinius, kreiva* »kis atitiaeino
ir •mbiyopiško0* (aklose) aky
se sugrąžinu ėvieaa tinkama
laiko
I L »*•»*
aRNIS O D.
įj*
-f., Rnatna Mest

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.
261 Hanover St.. Boston, Mass.
Room 7
Tel.: Richmond 0668.
(-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak.
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
a

JUS GALITE SUTAUPYT
PINIGŲ PAS MUS
Nes n.vs žinom? kaip pirklį rakandus žemiausia kaina. Pa
galios jums patartina pirkti rakandus pas mumis ir todėl,
kad musų rakandų firma yra seniausia So. Bostone, lodei
čia patikėtinas ir atsakant’s patarnavimas.
THE JAMES ELLIS COMPANY
405 Broadvvay,
South Boston, Mase.

MES STATOME
N AMUS. GAR KUŽIUS IR KRAUTUVAS;
PERKAM. PARDUODAM IR Iš.MAINOM
N \MUS. I KĖS IR VISOKIUS BIZNIUS.
K \IP TAI Bl CERNES. BEKERNES IR
RESTORANU S. IN.šll RINAME NAMUS
NUO UGNIES IR NELAIMIŲ. TAIP PAT
KRAUTI K ILS IR AUTOMOBILIUS. PAR
DUODAM KNG-LIS. KOKSUS IR MALKAS.
UŽLAIKOME KAMARNINKĄ. ARK1TEKT\; PADAROME PLANUS DĖL BI DAVOTO.U ; I ŽLKIKOME N AMŲ TAISYTOJUS.
STOGDENGIUS, PLl MERU S Iii Ei.EK I R1K1ERII S. SKOLINA
ME PINIGUS ANT PIRMO IR A N I RO MORGIDŽIĘ. TAIPGI SU
TEIKI AM LF.G ALIŠK l S PATARIMUS PER S AVO \I)VOKATV
VISOKIUOSE REIKALUOSE K \IP TAI: PIRKIME IR PARDAVI
ME VISOKIO TURTO IR T. T. REIKALE KREIPKITĖS PAS: (-)

$
$c
3
3;

ii
c
I
I

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY,

SO. BOSTON.

■Telefoną-: 4I7J+-M.

SOUTH BOSTON, MASS.

TEL.: SO. BOSTON 1662 — 1373 arba 0441.

/

Pahuosuojanuo

RISIS LIETUVIŲ ČAMPIJONAS

DR. KAROLIS SARPALIUS

KOSULIU

Pas savo apliekoriu

I

251 Br<>ad*av, tarpe C ir D St. <
SO BOSTON. MASS.
<

P. Trechokas ir Vaitaitis.
ČEK ANAVKIUS

(14)

S®s

j

C. J. MIKOLAITIS

9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki
1 dieną.

Per Dvi Savaites
Pradedant 7 Kovo
Bus Vaidinama

:» s;ai3 laikais Amerikoje ir
,-ai • -ame pakaušyje Lietuvis magikas.
.ūkių rodytojas, kuris rodys
-uv.. vairius stebuklu.- amerikiečiams
:>a.-k'j'inj kartą. .
Ma.'ikas čekanavičius šiuo atsilan;y!i. . parodys daugiau ir naujų ma■gisk... . : kų. kurie bus žingeidu kiek
vienam
£ _
I’r f. < ekar.avičius mokinosi magii .pčių prie pažymiausių Vo. :
Dalijos magikų ir stovi pirPARSIDIODA 2 ŠF.IMY'Ų N V
•
••.
”
.!
kaipo magikas lietuvių tar
MAS ir Bočernė. arba 3 šeimynų na.
mas ir tuščias storas. Klausk :: <1!, I pe.
134 W. 6-th st, So. Boston. Mass.
i a - _a 50c. ir 75c. Vaikams 25c.
I Ateikite pamatyti naujus magijos
I
PARSIDUOD \ B knmb-iri • narna
I
su “sun par'.ors" arti
t St ug to’ | stebuklus.
I
Depot.
Kaina vi'-’i nigi
i
i
M. KELI EV

TIKRAI GERA
V ALG YKLA-RESTORA N AS
( has Urbonas atidarė gerą
Valgyklą-Restoraną. po num.
218 BR0ADWAY, SO. BOSTON
prie C St« palei Congress Hali.

Telefoną* So. Boston 2300.
LIETUVIS DENT1STAS

ii
$

374 Dorchester St.. So. Boston,
arti Anurew Square
Tel.: So. Boston 2297.

Persikėliau naujon įieton, todėl rei

Ko Dzimdžiai išmokino Fe
liksą A. Zaleska?

I

L— i$
CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

I
I

MEDICINOS DAKTARAI

J

kale kreipkitės šiuo adresu:

LANDAU
32 CH A M BERS ST, BOSTON.
Gydo ypatiškai ir pasekmingai
V riteriškas Liga*.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki
JO. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

3327 So. Halsted Street ;

'S.

Musų čampijonas K. Sarpalius savo miklumu ir su
manumu nugalėjo lenkų “le-1
va” Stasiaką. Kova buvo ■
sunki ir atkakli. Abudu buvo
pilni vilties laimėti. Pirma
me susikirtime Sarpalius be
veik perdėm ėmė viršų an; 29 Station -t, Box 67.
Sandaros kuopos.
M . Sto«ghli>:i. Ma- .
lenko ir po pusvalandžio pri
i
spaudė lenko pečius prie ma- PARSIDUODA GROSERNĖ J
Magiko J. Čekanavičiaus
kendėm ir aiskrytnu lietuvių apgy ven
traso. Publika sukėlė musu to)
vietoj, biznis iš dirbtas per daug
atsisveikinimas.
čampijonui didžiausias ova metų. Kuris n ri t >kio b'znelio. atsi
Daugeliui vietos lietuvių cijas. Antrą susikirtimą lai šaukite greit::! parduosiu pigiai.
J. D.
• 1:;»
x teko jau matyti magiko če mėjo lenkas, o trečią — Sar 150 W. t-rd st..
Sn. Bisten. Ma->.
Tel.: S. B -%19-R
kanavičiaus gabumus. Jis palius.
mokinosi magijos paslapčių Taigi Sarpalius dar syk;
ANT PARDAVIMO
prie pasižymėjusių Vokieti parodė lenkams, kad lietu Dining
ruimio setas šešių šmo
jos ir Indijos magikų ir rei viai; jeigu tik pasirižta, vi tų. aržuolo.
Kaina visai žema.
kia pripažinti, kad labai ga suomet gali nugalėti lenkus. Telefonuokit: Roxbury 3626-M.
biai tą reikalą moka atlik Šiame ketverge Sarpalius
ti. Dabar čekanavičius pas risis su pasaulio čampijonu PATOGUS NAMAI — MU
kutinį kartą lankosi musų Joe Malcetvicz. Ar musu
SŲ SVEIKATA.
apielinkėje. nes gegužės mė čampijonui pasiseks nugalė Greitai, pigiai, stipriai ir gražu,
Visokius prie namų pataisym
nesyje iškeliauja Lietuvon. ti šitą nepergalimą šalta atlieku
pagerinimo darbus. Painting. papvr
Kovo 20 d. jis paskutinį kraujį gudruolį — tai didelis ( ir’nanging.
white washing. Norinčiu- -i
kartą rodys savo “stebuk klausimas. Sarpalius užtikri jarbo dirbti mok’nu. Namų savi n ii.
kuri<- nori patįs dirbti, teikiu pa
lus” Lietuvių Svetainėje, So. no mumis, kad jis ir ši kartą i kai.
tarimus. Kreipkitės šiuo antrašu:
YVALTER ADOMONIS
«
Bostone, ir kaip jis pats pa lietuvių vardo nepažemins. j
88 F St,
So. Boston. Mareiškė, tai jis parodys tokių Tą patį vakarą rusų čam
dalyku, kuriu iki šiol da nie- pi jonas /Jarkawlenko persikam neteko matyti.
ims su airių čampinonu Pa^ J. ZUPKAUSKAS-ZUKAS
Todėl nepamirškite atei McGill ir žydų čampijonas GENERALIS KONTRAK TORU S.
Taisau. Pentinu. Popieruoju ir Kalnantį nedėldienį pamatyt Abe Kaplan su indijonu samuoju.
taipgi dirbu a be Iną prie pa
Čekanavičiaus "stebuklų.” čampijoriu “ėyfu” Shawnee.' taisymo Namų darbą.

Sandaros kuopos jo priė
mimui rengia puikią vaka
rienę, subatoje, 19 kovo,
nuo 7:30 vakare. Lietuvių
Svetainėje. Bus ir muzikalis
programas. Šiuomi prašome
visus atsilankyti.

DAKTARAS

DR. MARGERIS i
Valandos: 10—2, 5—J>
Sekmadieniais lo- z

SO. BOSTON, MASS.
Prie E Street.

M U.IKO HtUKESORIALS

Bv virtae and in
m <execut:o
power of sale centui:.eu’ n a cern.
mortgage deed given by■ Harry N
Brackett and Evaline Bra.ckett. v.:’
,1-aafr t n b. "
of the said Harry N. Braekett
<>\vn right, to Mary HartweK t a
Testamentary Guardian of I
\Villiam Carter. a minor. datvd
temljer 20. 1916. and recorded i.
Registry of Ikecl.- :'or the t ou’ t
Suffolk. B«K>k
page
breach of the conditier.s o’
gage and for the uurpo
ing the šame wi!l be j
auction. on the premise:
the second day of Apr
o’clock in the afternouu. ail
iar the premisos cor.veyei
mortgage deed. namely :
A certair. parcel of land
buildings thereon. situate
part «f said Boston ealled South I
ton. being Ix>ts nurrberid 2 '”
and 264 on a plan by \ViIliam r
C. E, dateii February 5-th. ls',’5
recorded with Suffoik De ■
2262. Page 464. and bo:
Southivcsterly ••tr Et-:
Fifty-five ant »;«■>. imi
easterlv on a pas s :g<
vride. Eighty-tvo feet: Northea.-terl;
id.
by a passageway three ietį
Thirty-seven an j 2”-l<X> 1'eet;
easterlv again on the
sageM'ay three feet
as^n . on itin-.l of
n and 16-1 ■'
•jvgstdrly on lami ef
Eįrhty-five feet;
Together with ar.d .'Ubiect
I :n a passageway. Being i
premises eonveyed by deed
E. Creed et ai. dit” 1 Ji y
and recordvii e ’li Suffoik D
3970, Page »S6.
Premises are sold subject to ur nu:
taxes ard a.-sessn'.en‘s ;f ar.y
Š2bū. will be rv<juir»d to be paid i:
i cash by the purchaser at th»- time a:
i place of sale. Other temis will b
. announceu at the sale.
Mary Hartwcll Carter. Mortgage<.
Testamentary Guardian e f Hugl
Wiiliam Carter, a minor.
Rui'us B. Sprague. Att - :.e' .
27 Statė Street. Bostor
Mareli 7. 1927.
(12)
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GEORGE MAS1LI0NIS

X

X

MORTGAGEE’S SALE
REAL ESTATE.

SAVO

KRAUTUVĘ NAUJON VIETON.

v
x
x
X

j-iems neturėtu būt vietos ir gL, R?d,‘° f°"
Ameril o= ■ visi jie turėtu but1^.,
j e,,k^'
išgabenu komtmistiskon Ru- !iBaIsį. kul^ £tik
fsnon. kurią jie taip gina, pabpT k™™; 3
Sakė kalbėtojas baigdamas Plonumu klaususis,
savo kalba.
'
______ •
UnijistJi kaštai jam pri-!„Keleivio., name
;
tarė.
.
vieta.

ANT PIRMŲ IR ANTRU MORGU H
MRS. M. STANAWH1TE
(->
282—3rd St, South Boston. Mass.
>X,X*XNXX%VX'XXXNVXV*

X

Kovo 16 d., 1927.

SU

GARSIUOJU PASAULIO ČAMPIJONU

JOE MALCEWICZ
I

I
•
I
t

Visokie Plumberiški Prietaisai
P

f y
1

«,»->■ 1

Li

PARSIDIODA TIESI\l JUM
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE.

BOSTON PLl MBINt; &
LIGHTING SI PPLY CO.
'

^ri\akL.?Tiri<
GARKAVVIENKO su airiy
.M P^T’mcGILL’r žydv čampijor^ 'RE K KTLAN su hv

mjonu čamp.jonu "ėy-fu" SHA1VNEE.

147 Portland St.,Boston
neto;i North Station.

*

